
A
ERA DA EXTRAVAGÂNCIA É PÁGINA VIRA-
da na indústria do entretenimen-
to. Nas confortáveis cadeiras nas
quais, um dia, refestelaram-se se-
nhores de rabo-de-cavalo, hoje há

apenas ternos e gravatas. Intima de planilhas
e balancetes, a nova geração dos magnatas da
mídia é composta, essencialmente, de enge-
nheiros, contadores e administradores.

Nos Estados Unidos, na Europa e, também, no
Brasil, os grandes nomes do entretenimento, que
tinham, eles próprios, um quê de pop stars, tom-
baram um a um para ceder lugar a executivos al-

fabetizados na cultura dos números. Chamados
para colocar ordem num negócio cheio de parti-
cularidades, os novos pilotos da indústria vêem-
se às voltas com uma tensão cada vez maior en-
tre liberdade criativa e controle operacional.

Numa grande reportagem sobre a crise da in-
dústria do entretenimento, a revista The Econo-
mist apontou a má administração da criativida-
de como a principal razão do aperto pelo qual
passa o setor. O artigo, chamado "Luzes! Câme-
ras! Prejuízos !", cita a demissão de Steve Case, o
efusivo chairman da AOL Time Warner, ocorri-
da em 2002, como o símbolo do fim de uma era.

l Patinando em contas que não fecham,
z apesar de nunca ter sido tão grande o
l consumo de entretenimento no mundo,

a indústria expurgou de suas salas high
tech figuras dadas a arroubos. Case - que
começou a carreira na empresa do sogro,
uma agência funerária, e foi o fundador
da AOL - inventou a fusão que deu ori-
gem ao maior dos gigantes da mídia, mas
teve de ceder seu posto a Richard Par-
sons, um egresso de altos cargos no go-
verno americano e em bancos.

Na dança das cadeiras registrada pela
Economist, figuram outros pesos pesa-
dos: o festivo Tommy Mottola, da Sony
Music, foi substituído por Andrew Lake,
que jamais havia pisado numa gravado-
ra na vida; Jean-Marie Messier, o quase
pop star chefão da Vivendi, foi trocado
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Adorados pelos grandes conglomerados, os executivos vindos da área de
finanças passam a dar cartas no mundo do entretenimento. POR ANA PAU LA S O U S A



por Jean-René Fourtou, ex-executivo da
indústria farmacêutica; na Bertelsmann,
o lendário Thomas Middelhoff deu sua
sala a Günter Thielen; ex-chefe de opera-
ções industriais da gráfica do grupo.

Um filme em cartaz, Dirigindo no Es-
curo, de Woody Allen; ajuda a visualizar
os executivos da nova era; um tanto yup-
pies e nada aventureiros. Vai longe o
tempo dos visionários e, às vezes, mega-
lomaníacos, tão bem retratados no pro-
tagonista de O Último Magnata, filme
baseado no livro de F. Scott Fitzgerald.

A frente de um negócio que vende su
cesso e ilusão, os senhores de ternos cin-
za e pretos são peças que, à primeira vis-
ta, destoam do mundo de glamour em
que foram metidos. Só à primeira vista.
Cada vez mais eles são a cara de uma in-
dústria que se vende, se pauta e se for-
ma a partir de números. Mas números
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envoltos em particularidades. Para co-
mandar esse negócio, é preciso ter tra-
quejo para lidar com estrelas e egos e
uma capacidade para, em público, não
agir como um executivo qualquer.

Em A Economia do Entretenimento,
Michael Wolf escreve que, para estar no
comando, é preciso reunir três atributos:
agilidade para assumir riscos, acuidade
para as mudanças de gosto do público

e extrema confiança em seus instintos.
Já Denys Monteiro, vice-presidente da

Financial Executive Search Associates
(Fesa), empresa de recrutamento espe-
cializada no segmento de mídia no Bra--
sil, defende que, nesse negócio, como em
qualquer outro, o importante é saber ge-
rir. Bingo! Gestão é a palavra número i
do novo glossário do setor e pôs para es-
canteio a ex-número i, "criatividade".

"Nos últimos anos, houve a consoli-
dação da figura do CEO (Chief Executi-
ve Officer). Não existe empresa que não
precise de um gestor, uma figura capaz
de entender os problemas em qualquer
segmento, de resolver endividamentos",
define Monteiro. De acordo com ele,
muitas empresas chegam a rejeitar pro-
fissionais com especialização em cine-
ma ou música. "Eles preferem, na maio-
ria das vezes, uma figura neutra."

Monteiro, sem rodeios, defende que
o mercado - palavra número 2 do glos-
sário - olha qualquer empresa como
número, seja ela um laboratório far-
macêutico, seja uma emissora de tele-
visão. "Na base, é tudo a mesma coisa
e o que o empresário quer é resultado.
O jornalismo, por exemplo, não deixa
de ser uma grande fábrica. Só que, em
vez de produzir um remédio, alguém
senta em frente ao computador e digi-
ta um texto", compara, sem delongas.

O Brasil, como de resto todo o mun-
do, está totalmente inserido nesse forma-
to - ou pensamento. E começa a esten-
dê-lo para além da iniciativa privada. A
secretária de Cultura do Estado de São
Paulo, Cláudia Costin, empossada no iní-
cio deste ano, é administradora de em-
presas e trabalhou na equipe econômica
do ex-presidente Fernando Henrique.

Outro quadro de FHC, Pedro Parente,
ex-ministro da Casa Civil, também foi pa-
rar na mídia. Hoje, Parente é vice-presi-
dente da Rede Brasil Sul de Comunica-
ção (RBS), que reúne emissoras de tevê,
rádios e jornais, entre eles o Zero Hora.
Em geral, porém, não são estrelas do
mercado financeiro e sim profissionais
em ascensão nessa área que caem no
gosto do staffdos conglomerados.

Como as grandes corporações são
entidades quase misteriosas, CartaCa-
pital decidiu fechar o foco sobre três
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bem-sucedidos executivos do en-
tretenimento do País; para, assim,
trazer um retrato - com rosto - da
nova geração de gestores que dá
as cartas nesse negócio envolto
em charme, diversão e altas cifras,
e que, bem ou mal, se faz presen-
te na vida de todas as pessoas.

Francisco Feitosa, 50 anos, ex-
diretor-geral da Warner Brasil e
há dois meses nomeado diretor-
executivo da empresa para a
América Latina, Valmir Fernan-
des, 42 anos, presidente do Gru-
po Cinemark, e André Mantova-
ni, 39 anos, diretor-geral da MTV,
têm em comum a formação em
áreas que nada têm a ver com ci-
nema, música ou televisão e tam-
bém o fato de que, no Brasil, pra-
ticamente formataram as empre-
sas que hoje representam.

A nova missão de Feitosa, por
exemplo, é implantar o escritó-
rio latino-americano da Warner
Bros Fricarao a seu cargo desde
a busca do prédio onde deve se insta-
lar a sede, em São Paulo, até, posterior-
mente, o parecer sobre filmes que de-
vem ou não levar a chancela com o
coelhinho da empresa.

Egresso de uma consultoria, Feitosa
mantém a estampa de um executivo
das finanças e, apesar do sorriso fácil,
não dispensa a formalidade das per-
nas cruzadas e das mãos sobre o colo.
Mede cuidadosamente todas as pala-
vras, e opiniões eventualmente contro-
versas prefere guardar para si.

Graduado em Ciências Contábeis pela
Fundação Álvares Penteado e com mes-
trado na Pontifícia Universidade Cató-
lica (PUC) e na Universidade de Nova
York, o executivo da Warner trabalhou
em banco, foi vendedor de cigarros da
Souza Cruz e, em 1974, depois de en-
trar na faculdade, conseguiu uma vaga
como trainee na consultoria Deloitte,
Touche. Em 1984, foi mandado para
New Jersey e ficou lá dois anos e meio.

Nesse período, começou a fazer au-
ditoria numa editora que seria vendi-
da para o Grupo Warner. Encerrado o
trabalho, foi laçado por um head hun-
ter que procurava um controller para
a Warner na América Latina. Apesar
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de ter sido contratado para trabalhar
em Los Angeles, como diretor-finan-
ceiro para a América Latina, começou
sua missão pelo Brasil e deparou-se
com tantos problemas na empresa que
nunca mais conseguiu sair daqui.

"O que comecei a fazer não tinha liga-
ção nenhuma com cinema", diz Feitosa,
com o tom ponderado que marca sua
fala. "Se me escolheram para o cargo é
porque a auditoria dá uma visão geral do
funcionamento de todas as empresas.
Você conhece vários departamentos, co-
mo vendas, cobrança, crédito, e estabele-
ce parâmetros que valem para tudo/'

Dentre esses parâmetros está a equa-
ção tributária, que Feitosa disseca como
se estivesse falando sobre amenidades.
"No Brasil, há 69 impostos e taxas que

recaem sobre cinema e vídeo. Se
você souber fazer um plane j a-
mento tributário adequado, tudo
funciona melhor;;, anima-se.

O executivo revirou de tal modo
os números que, de diretor-finan-
ceiro e de operações de home vi-
deo, foi convidado, em 2000, para
assumir a diretoria-geral do vídeo

do cinema. "Foi um caso único
no mundo inteiro, esse de assumir
as duas divisões. Em um ano, con-
seguimos fazer com que ambas

S crescessem 110%. E o cinema, em
dois anos, cresceu 365%", revela,
com discreto orgulho.

Puxando os números da Warner
estão um controle operacional rí-
gido e a aposta em sucessos certos,
como os filmes de Xuxa e as trilo-
gias de Harry Potter e O Senhor dos
Anéis. A aposta no sucesso garan-
tido é outra das regras dessa "nova
era7'. Que o diga também Valmir
Fernandes, do Cinemark.

Responsável pela abertura da primei-
ra sala da rede, em 1997, em São José dos
Campos, Fernandes comanda aquele
que é hoje o maior grupo exibidor brasi-
leiro, com 264 salas e um público, em
2002, de 23,5 milhões de espectadores.
Sua chegada ao negócio do entreteni-
mento faz dobradinha com a de Feitosa.

Engenheiro químico formado pela
Mauá e com especialização em marke-
ting e finanças pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Fernandes começou a car-
reira como estagiário na área química
do Laboratório Dow, trabalhando com
pesquisa e desenvolvimento. Foi trans-
ferido em seguida para o setor de mar-
keting e passou sete anos na empresa.

A parada seguinte foi na consulto-
ria Arthur D. Little. Nessa empresa, en-
trou como consultor e saiu como dire-
tor, tendo participado da privatização
dos mais importantes pólos petroquí-
micos do País. Aplacado o furacão das
privatizações no setor, Fernandes co-
meçou a pensar em mudar de ares.

Soube, por um amigo, que o Cine-
mark estava em busca de executivos
para implantar o negócio no Brasil.
Imaginou que não teria a qualificação
necessária. Mas bastou uma sondagem
para ouvir, com todas as letras, que o
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grupo não queria ninguém de ci-
nema, mas alguém capaz de
apreender o conceito do negócio.

Fernandes conta que, iniciada a
batelada de entrevistas, percebeu
que seu perfil moldava-se ao do Ci-
nemark. "Eles me bancaram, mes-
mo sabendo que teria de aprender
tudo sobre cinema", relembra. O
engenheiro partiu então para Dal-
las, para uma espécie de "intensi-
vão;;, que durou seis meses e in-
cluiu passagens por todos os can-
tos da rede de exibição.

"Fiz de tudo, desde visitar o for-
necedor de milho para pipoca e o
fabricante de poltrona até acom-
panhar uma festa de inaugura-
ção ", diz, com o discurso em linha
reta que marca sua conversa apa-
rentemente despreocupada.

De volta ao Brasil, tratou de im-
plantar as primeiras salas da rede
Cinemark, que com seus enormes
sacos de pipoca e copos de Coca-
Cola, trouxe para o País o concei-
to multiplex, hoje quase um pré-requi-
sito para competir no circuito.

Apesar da posição privilegiada, Fernan-
des gosta de circular pelo meio cinema-
tográfico como se fosse um colega dos
produtores e distribuidores. Tem um car-
taz da Mostra Internacional de Cinema
na sua sala, participa de todas as brigas
do setor - como representante dos exibi-
dores, é claro -, integra a diretoria do
Congresso Brasileiro de Cinema (CBC) e,
aos ternos, prefere o traje esporte - mas
as roupas são sempre de primeira e não
dispensa o gel nos cabelos.

MTV. Mantovani, economista, faz mestrado em Semiótica

Tanto Fernandes quanto Feitosa fo-
ram jogados, pela capacidade adminis-
trativa, num mundo que não era o deles.
Um dos primeiros sustos que o presiden-
te do Cinemark tomou foi dado pelos mi-
litantes da política cinematográfica na-
cional, que cobravam dele a exibição de
filmes nacionais e curtas-metragens.

"Durante um período, fui obrigado a
ignorar o aspecto político, porque não es-
tava preparado para discutir tais ques-
tões. Não tinha condições de aprender e
reagir. Então, tentei compreender os
meandros da política e, quando me senti
mais situado, entrei na briga", diz.

Além das atribulações políticas,
Fernandes chegou a tropeçar em
questões técnicas que, inicialmen-
te, eram indecifráveis para ele. "Já
levei dura de diretor porque o som
estava ruim na pré-estréia. Isso
aconteceu porque a cópia tinha vin-
do com formato de som errado, ou
seja, o erro era do laboratório. E eu
não estava preparado para com-
preender a origem do problema."
Mas há também o charme.

O presidente do Cinemark gosta de
contar que acompanhou as filma-
gens do último episódio de James
Bond, assistiu à pré-estréia mundial
de Pearl Harbor na própria base, no
Havaí, e jantou com Catherine Zeta-
Jones quando a atriz veio ao Brasil.
"É interessante participar de alguma
maneira desse mundo, mas voltamos
logo à realidade. E só sentar aqui em
frente ao computador" pondera.
Feitosa também não esconde que,

como chefão da Warner, desfruta de cer-
tos eventos, digamos, glamourosos.
"Uma vez, fiquei quatro dias com Arnold
Schwarzenegger nos Estados Unidos.
Até corremos juntos", recorda. Mas o que
o encanta mesmo é a possibilidade de
trabalhar com algo que sempre foi sua
paixão: o cinema. "Durante a minha vi-
da inteira, fui todos os domingos ao ci-
nema. Quando comecei a trabalhar nis-
so, achei que era algo predestinado."

Pelo visto, a aura de fascínio e até de
predestinação ronda esses executivos.
André Mantovani, diretor-geral da MTV
Brasil, também tem certeza de que está

DUAS ERAS. Em Dirigindo no Escuro, Treat Williams (dír.) é o produtor yuppie, o oposto de Robert De Niro [de azul} em O Último Magnata
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onde está graças à sua forte liga-
ção com a música. Economista,
formado pela Unicamp, o executi-
vo faz mestrado em Semiótica na
PUC, mas, a exemplo de Fernan-
des e Feitosa, também começou a
carreira entre contas e números.

Após uma passagem relâmpago
pelo Citibank, como trainee, foi
contratado como auditor da Tre-
visan e, depois, partiu para a Con-
cenp, uma empresa de auditoria,
onde ficou três anos e meio, e che-
gou a participar do processo de
privatização da Usiminas. Mudou
a rota quando um amigo lhe disse
que a MTV estava em busca de
um diretor-financeiro com "perfil
musical". Abocanhou a vaga e pas-
sou dois anos no cargo, até que a
MTV foi engolida pela TVA. Man-
tovani foi parar na TVA.

Em 1996, voltou à MTV, de novo co-
mo diretor-financeiro. Dois anos de-
pois, o diretor de programação André
Vaisman deixou a empresa e o posto
virou seu. "Quando cheguei, minhas
principais funções eram planejamen-
to, faturamento, custo, rentabilidade.
Ninguém queria falar sobre programa-
ção, mas sobre o quanto ia custar."

Em 1999, Mantovani resolveu repa-

SONY. Mottola fez fama na gravadora. Hoje reina Lack

BERTELSMAMN. Middelhoff foi substituído por Thielen

ginar o canal, com um perfil considera-
do mais popular. Até hoje recebe críti-
cas por isso, mas está convicto de que
fez a coisa certa. "Eu precisava manter
os atributos da marca, mas tinha que
dar audiência também. A discussão da
criatividade não pode ser maniqueísta.
Não existe antagonismo entre a criati-
vidade e o lucro", crava o executivo.

Mantovani, Feitosa e Fernandes estão

certos de que romperam o mun-
do das planilhas e passaram a in-
tegrar algo muito maior - que tan-
gencia o que se pode também cha-
mar de cultura. "O meu primeiro
papel é na área de lazer e diver-
são. Mas acho que tenho um pa-
pel cultural, sim, quando, por
exemplo, faço um projeto voltado
às escolas", diz Fernandes.

Os três também não têm dúvi-
das a respeito da permanência dos
executivos formados no mundo
das finanças no comando do en-
tretenimento. "A mídia está em cri-
se e todo mundo busca ganho de
produtividade. Mas não adianta
só cortar gastos e ir atrás do suces-
so instantâneo. Um financeiro
que não tenha ligação com o con-
teúdo não se manterá. Será troca-
do por outro", aposta Mantovani.
"Entender de fluxo de caixa não

basta. Precisa de tino para saber que ban-
da é boa, em que programa vale a pena
investir e o que espera o público."

Talvez por isso, mesmo com os ho-
mens de cinza à frente de seus negócios,
a indústria acumula perdas, se enreda
em sua própria megalomania e se fecha
cada vez mais para o novo, com pânico
de riscos. Familiaridade com números é
fácil diagnosticar. Tino, nem tanto. •

COLOCANDO AS ESTRELAS  DE MOLHO
Na ponta do lápis, os cachês milionários parecem não compensar.
Os executivos apostam cada vez mais nas celebridades instantâneas

M ais sisuda e menos empolgada,
a nova geração de manda-chu-
vas dos estúdios de cinema e

tevê deixa-se seduzir cada vez menos
pelas estrelas do primeiro time. Na ân-
sia de cortar custos e manter equilibra-
dos os balancetes, os executivos têm
pensado duas vezes antes de pagar os
milionários cachês dos grandes nomes.

Uma reportagem publicada no New
York Times revela que sete dos dez
programas lançados recentemente na
tevê são variações de reality shows,
que têm as pessoas anônimas como

dem ganhar em outro lado. A cantora
Kelly Clarkson, por exemplo, que ven-
ceu o concurso televisivo American
Idol, lançou um álbum jun-
to com Madonna e, na pri-
meira semana nas lojas,
vendeu quase duas vezes
mais do que a estrela pop.

Na ponta do lápis, têm
percebido os executivos,
nem sempre vale bancar
um nome como o de Julia
Roberts, um dos cachês
mais altos de Hollywood.

de bilheteria eram estrelados por gente
como Leonardo DiCaprio, Jack Nichol-
son e Julia Roberts. Este ano, os títulos
que mais movimentam as caixas regis-
tradoras são filmes como Procurando
Nemof X-Men 2 e Velozes e Furiosos 2,
que não têm astros como chamariz.

E claro que isso não significa que as
estrelas estejam com os
dias contados. Obviamen-
te, elas continuarão a exis-
tir e permanecerão como
ingrediente fundamental
do negócio do entreten-
mento. Cada vez mais, no
entanto, terão de caprichar
nos argumentos para se-
duzir os executivos que vi-
vem com os olhos prega-

trunfo. Poupam em cachê e ainda pó- Em 1997, os dez campeões VITIMA. Julia Roberts dos em planilhas.
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