
 
A Disney está mais democrática no Brasil 
Camila Teich 
 
Eventos como os shows na Super Casas Bahia aproximam a marca das classes de baixa renda. 
Apesar de não ter os parques de diversões nem as emissoras de TV aberta e rádio, a Walt 
Disney Brasil está entre as dez subsidiárias mais importantes da companhia norte-americana.  
 
No último ano, a empresa cresceu cerca de 25%, graças ao aumento da distribuição e a 
estabilidade econômica. Para 2007, um dos produtos estratégicos é o telefilme "High School 
Musical", que, além de ganhar uma seqüência, terá uma versão nacional. Nos Estados Unidos, 
o projeto começou despretensioso, com um orçamento estimado em cerca de US$ 4 milhões, e 
virou uma verdadeira febre. Em solo nacional, já existem 73 tipos de produtos com a marca 
"High School Musical", que vão desde cadernos até xampus e condicionadores. Em entrevista 
exclusiva, o presidente da Disney do Brasil, Marcos Rosset, fala sobre negócios e tendências no 
segmento de entretenimento.  
 
Gazeta Mercantil - Longas-metragens como "Carros", "Piratas do Caribe - O baú da morte" e o 
telefilme "High School Musical" apresentaram desempenhos positivos no ano passado. Para 
2007, quais lançamentos são estratégicos?  
 
Marcos Rosset - Começando por "High School Musical". Depois da exibição no Disney Channel, 
nós fizemos a apresentação em TV aberta, em 3 de dezembro. Em seguida, no dia 6, lançamos 
em DVD. Pela primeira vez, quebramos um paradigma. "High School Musical" começou com 
um ciclo totalmente contrário do que se esperava dentro de uma normalidade, a qual inclui, 
primeiro, o lançamento em DVD, para depois ser explorado pela TV paga e, por último, TV 
aberta. O que nós fizemos foi justamente o oposto. Ele nasceu em um universo bastante 
restrito e seleto de TV a cabo - o Brasil tem pouco mais de 4 milhões de assinantes, e o Disney 
Channel, obviamente, não está presente na totalidade desta base. A propriedade trilhou um 
caminho diferenciado. Foi e continua sendo um sucesso. Agora, o que está faltando é a 
exibição em cinema.  
 
Gazeta Mercantil - Mas é possível que vá para o cinema?  
 
Estamos analisando. O motivo pelo qual não lançamos em cinema ainda é que é preciso fazer 
uma cópia digital, o que tem um custo alto. E aí sim encerraríamos esse ciclo. Digo que ele 
não está fechado porque os resultados são positivos. Semanalmente, recebemos novos 
pedidos do varejo para abastecer as prateleiras com "High School Musical", que continua 
vendendo. Além disso, está prevista para este ano uma continuação do projeto. Haverá o 
"High School Musical 2" e estamos trabalhando uma versão local.  
 
Gazeta Mercantil - Como será a versão brasileira?  
 
Exatamente o mesmo conteúdo só que traduzido para a nossa realidade, com casting local. 
Estamos formatando a idéia, que já está bastante avançada. A intenção é dar uma vida ainda 
mais longa para a propriedade.  
 
Gazeta Mercantil - O que explica a febre por musicais como "High School Musical"?  
 
Trata-se de uma linguagem muito fácil e em sintonia com o adolescente. A trilha sonora 
também foi bem recebida. Outra coisa que contribuiu para o sucesso é que o projeto não 
nasceu pretensioso. E, às vezes, são os que dão mais certo.  
 
Gazeta Mercantil - "High School Musical" aumentou a audiência do Disney Channel no Brasil. O 
que foi feito para fidelizar esse telespectador?  
 
A partir do sucesso conduzido pelos Estados Unidos, a companhia começou a se preparar no 
Brasil.  



Sabíamos que era uma propriedade importante e que seria um negócio grande, mas, 
honestamente, não tínhamos a menor idéia que a repercussão seria efetivamente o que 
aconteceu. Nos planejamos para fazer uma pré-temporada de divulgação para o lançamento 
de "High School Musical". Ele teve uma série de variantes, como uma versão em karaokê e 
outra explicando os passos da dança. Paralelamente, desenvolvemos uma estratégia que 
envolvia a participação de todas as nossas linhas de negócios integradas ao marketing. Agora, 
trabalhamos com o projeto de trazer o show "High School Musical" para o Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - No ano passado, a Disney comprou a Pixar, o que deu fôlego para a área de 
animação. Que projetos estão previstos para este ano?  
 
Temos vários lançamentos em animação, mas acreditamos muito em "Ratatouille", um filme 
Disney-Pixar. Além dos valores Disney, existe uma qualidade técnica de desenvolvimento da 
animação que é surpreendente. Eles conseguiram reproduzir o universo gastronômico com 
tamanha perfeição, que você enxerga a textura dos alimentos. Paralelamente, o grande 
lançamento de não-animados é o terceiro filme da trilogia de "Piratas no Caribe".  
 
Gazeta Mercantil - A série "Lost" é um fenômeno mundial e que cada vez mais ganha força no 
Brasil. De que maneira a Disney trabalha com essa propriedade aqui?  
 
Por enquanto, o caminho tem sido TV fechada, aberta e DVD. Eu digo por enquanto porque, 
em pouco tempo, iremos oferecer esse conteúdo com simultaneidade em várias plataformas. 
Já estamos negociando, inclusive. Logo, os seriados "Lost", "Grey’s Anatomy" e "Desperate 
Housewives" estarão disponíveis em várias mídias. Sem que uma prejudique a outra. O que a 
gente percebe é que o consumidor, cada vez mais, sabe diferenciar e absorver o custo da 
oportunidade de consumir simultaneamente o mesmo conteúdo. Ou seja, se você consegue 
estabelecer um preço justo para cada uma das formas em que oferece o conteúdo, o 
consumidor vai pagar. Imagine que, em um futuro não muito distante, um filme venha a ser 
lançado no cinema, com simultaneidade em pay-per-view, banda larga, IPTV, telefonia celular, 
locação e em venda. O consumidor vai poder optar pela forma que quer consumir, e o que vai 
diferenciar serão os preços. O que hoje chamamos de "janela" é uma forma de exploração, 
que em pouquíssimo tempo estará ultrapassada.  
 
Gazeta Mercantil - Esta é a grande tendência do segmento?  
 
Sem dúvida. A tecnologia nos obriga a fazer isso, e o consumidor vai ser melhor atendido, já 
que é ele quem toma a decisão sobre qual a melhor maneira de consumir o conteúdo. O que 
para muitos não é viável, como assistir a um filme pela telinha do iPod (Apple), para outros é 
maravilhoso.  
 
Gazeta Mercantil - A Disney tem crescido em média 25% ao ano no Brasil. A que é atribuído o 
aumento do faturamento?  
 
Os últimos anos foram excelentes para a Disney. Em parte, isso tem a ver com a estabilização 
da moeda porque muitos dos produtos licenciados ainda dependem de importação. Mas os 
negócios em moeda local são os que têm realmente crescido, que é o que importa. A alta 
também está associada ao incremento de nossa base de distribuição. Temos distribuído 
melhor, por meio de associações com o grande varejo. Estamos presentes em muitos mais 
pontos-de-vendas do que estávamos nos anos anteriores e isso tem feito também o nosso 
faturamento crescer.  
 
Gazeta Mercantil - O País está entre os dez maiores territórios no ranking das subsidiárias da 
Disney. Em comparação com outros emergentes, como fica a participação brasileira?  
 
Na América Latina, o Brasil está atrás, mas muito próximo do México. As principais redes 
varejistas norte-americanas estão muito bem representadas no mercado mexicano. Mas o 
Brasil está se aproximando rapidamente. Na Europa, o faturamento é semelhante a países 
como Itália e Espanha.  
 



Gazeta Mercantil - O que falta para ultrapassar o México?  
Ainda a distribuição. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande e a distribuição é 
difícil. O número de lojas que as grandes redes têm é totalmente incompatível com a dimensão 
do País. Embora elas venham crescendo e investindo, não tem distribuição por todo o Brasil.  
 
Se você olhar o mercado norte-americano, uma rede como Wal-Mart, sozinha, tem 4 mil 
pontos-de-venda. Outro problema é com relação aos impostos e cargas tributárias. Pagamos 
muito caro pelos produtos manufaturados no Brasil. A carga tributária é mais baixa no México.  
Gazeta Mercantil - A pirataria também tem influência?  
 
No caso da pirataria, na minha visão, não adianta você só ter preço para concorrer com o 
pirata. Tem de ter distribuição. A distribuição clandestina é a melhor que existe no planeta. Em 
qualquer lugar que você ande é possível encontrar todos os produtos com simultaneidade ou, 
no caso da pirataria de filmes, até antes. Não só de filmes, mas de confecção e brinquedos 
também. Eles têm uma distribuição que ninguém tem, por um preço que é impossível de 
praticar. Então, para bater a pirataria é preciso ter esses dois quesitos bem preenchidos.  
 
Gazeta Mercantil - Mas o governo tem investido em ações antipirataria.  
 
O governo tem investido em campanhas, mas acho que o que acontece é que existe uma certa 
tolerância com a economia informal porque é um ganha-pão, um meio de vida. Acho que o 
governo não bate com a força e intensidade que poderia, justamente porque é um problema 
social.  
 
Gazeta Mercantil - A Disney participou da Super Casas Bahia por dois anos consecutivos. A 
companhia tem a intenção de fechar parcerias com outras redes varejistas? 
  
Sim. Acho que é uma fórmula que provou que funciona. Em 2005 foram cerca de 400 mil 
espectadores nos shows. Ainda não temos os números de 2006, mas foi daí para mais. Tem o 
lado positivo que é a democratização do conteúdo da companhia. No evento, podemos 
compartilhar mais esses valores com a base da pirâmide. No ano passado, nós conseguimos 
fazer isso de uma forma muito melhor porque, além do show principal, outros três pequenos, 
não cobravam ingresso. O número de pessoas, que de uma maneira ou de outra, 
experimentaram a força e a magia da marca foi muito maior. Até o fim do ano, vamos trazer 
dois espetáculos, nestes sim com cobrança de ingresso. Vamos ter a volta do Disney On Ice e 
um espetáculos de Ursinho Pooh.  
 
Gazeta Mercantil - Apesar da chegada dos novos personagens, os clássicos ainda dominam os 
negócios?  
 
Pooh e Mickey respondem por 60% do nosso negócio. Já representaram mais. Nos últimos 
anos, eles continuam crescendo, só que em ritmo não tão acelerado como tem sido com 
Princesas e Power Rangers.  
 
Gazeta Mercantil - A divisão de faturamento é balanceada entre as unidades de negócios. A 
Disney prioriza atualmente alguma delas?  
 
A intenção é justamente fazer com que todas as linhas de negócio trabalhem em conjunto e 
consigam promover todos os negócios da companhia. Área de publicações, por exemplo, está 
sempre ajudando na promoção dos personagens. Da mesma forma que o cinema auxilia no 
lançamento de propriedades. Tudo trabalha integrado.  
 
Gazeta Mercantil - No caso do licenciamento, existem planos para ir além das categorias 
tradicionais?  
 
Sim. Haverá uma linha eletrônica (que inclui televisor, DVD, MP3 player, telefone) que já tem 
a distribuição assegurada no primeiro semestre. E o mesmo ocorre com o PC. 
  



Gazeta Mercantil - A geração atual de crianças e adolescentes é multimídia. De que forma a 
Disney está trabalhando para chegar a esse público em todos os meios que eles costumam 
estar presentes?  
 
Estamos presentes praticamente em todos os segmentos. Em jogos interativos, por exemplo, 
estamos nas mais diversas plataformas: Playstation (Sony), Nintendo. Na internet, as páginas 
da Disney são as mais visitadas. Temos procurado concretizar o trabalho de Bob Iger, o 
presidente da companhia, em todas as novas tecnologias.  
 
Gazeta Mercantil - Pretendem aumentar os investimentos nessas novas plataformas?  
 
Hoje, esses planos existem e já estão sendo concretizados. Conteúdo em celular já é uma 
realidade para ringtones e wallpapers e, em muito pouco tempo, será uma realidade aqui no 
Brasil em conteúdo de TV.  
 
Gazeta Mercantil - Bill Gates anunciou recentemente que o computador vai mudar a forma de 
ver TV e que essa alteração já está em curso. De que forma a Disney se prepara para isso?  
 
A Disney vem oferecendo seus conteúdos nas mais diversas plataformas, mas isso varia de 
país para país. Onde o ingresso dessas tecnologias tem sido possível, a companhia tem feito.  
 
Especificamente no Brasil, estamos muito próximo de ter o sinal dos nossos canais Disney 
Channel e Jetix em IPTV. A venda do conteúdo pela internet banda larga também está em 
negociação, o que já acontece há algum tempo nos Estados Unidos, por meio do iTunes.  
 
Outras empresas o fazem, como a Amazon, e acredito que em pouco tempo isso vai acontecer 
aqui também. Os players brasileiros já estão bem adiantados.  
 
Gazeta Mercantil - O brasileiro está preparado para consumir o conteúdo dessa maneira?  
 
O consumidor brasileiro não tem ainda todas as ferramentas para fazer isso com a facilidade.  
 
Ou seja, não existem a distribuição e as tecnologias necessárias. A banda larga no País e o 
número de pessoas que têm computador ainda são pequenos se comparados com outros 
mercados. Mas, por outro lado, o Brasil conta com uma das melhores penetrações de telefonia 
celular. Por isso que o IPTV e o conteúdo pelo aparelho móvel vão acontecer muito mais 
rapidamente.  
 
kicker: "High School Musical" é uma das grandes apostas da companhia no País, que negocia 
com uma emissora a versão local do telefilme  
 
kicker2: Clássicos como Ursinho Pooh e Mickey Mouse respondem por 60% do negócio. Nos 
últimos anos, entretanto, o ritmo de crescimento diminuiu  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 fev. 2007. Empresas & Negócios, p. C6.  
 


