
OR PELO MENOS TRÊS GERA-

ções, os personagens da
Disney, entre eles Mickey
Mouse, Branca de Neve e
Cinderela, representaram o
primeiro contato das crian-
ças com o universo do ci-

nema c mesmo com os contos de fada. A
fórmula original da Disney para conquis-
tai' o público infantil — e construir um im-
pério do entretenimento — sempre foi sim-
ples: desenvolver adoráveis figuras antro-
pomórficas, criar filmes para o cinema e
em seguida lançar produtos com a ima-
gem dos personagens, como livros, rou-
pas e brinquedos, para ser comercializa-
dos ao redor do mundo. Entorpecidos por
uma tradição de décadas, os executivos

da Disney nem sequer perceberam quan-
do seus personagens envelheceram e dei-
xaram de acompanhar os anseios das
crianças da era da internet e do computa-
dor. O descompasso degenerou em asfi-
xia criativa e quatro anos atrás gerou uma
profunda e sangrenta crise entre o presi-
dente da companhia — o prestigiado exe-
cutivo Michael Eisner — e os acionistas.
Foi sob esse estado de ânimo que o atual
presidente, Robert Iger. assumiu a coman-
do em 2005. Desde então, a Disney pa-
rece estar desfrutando de uma espécie de
renascimento nos programas de TV, nas
bilheterias dos cinemas e. conseqüente-
mente, na Bolsa de Valores de Nova York,
onde suas ações são comercializadas. "A
troca de comando foi fundamental para a

Disney voltar a crescer. Com Iger, o im-
pulso criativo voltou à companhia", diz
Diego Lerner. presidente para a América
Latina da Walt Disney Company e da Dis-
ney Media Networks,

Sob a liderança de Iger. a Disney ul-
trapassou as fronteiras do público infan-
til e avançou sobre a pré-adolescência,
conquistando os comumente ávidos con-
sumidores na faixa dos 9 aos 14 anos. No
Disney Channel. canal pago da emisso-
ra, os desenhos de Mickey. Pateta e Pa-
io Donald tornaram-se coadjuvantes e
perderam espaço para uma infinidade de
séries especialmente criadas para esse
público. O mais recente sucesso é o se-
riado Hannah Montaria, sobre as aven-
turas de uma garota de 14 anos. Miley
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Stewart, que leva vida dupla, como uma
menina normal na escola durante o dia e
uma cantora famosa, à noite. Lançada em
2006, a série conquistou mais de 160 mi-
lhões de telespectadores em todo o mun-
do. O CD com a trilha sonora vendeu
8 milhões de cópias e o DVD, 3 milhões
em todo o mundo. O filme baseado na
turnê — atualmente cm exibição no Bra-
sil —- arrecadou, desde a estréia, em fe-
vereiro, 70 milhões de dólares apenas nos
Estados Unidos, dez vezes mais que os
7 milhões investidos na produção. High
School Musical, de 2006, é outro fenô-
meno musical que conquistou o público
pré-adolescente. O DVD da série ven-
deu 400 000 unidades apenas no pri-
meiro dia de lançamento e a versão ro-
mantizada em livro vendeu mais de
350 000 exemplares nos Estados Uni-
dos. Reforçada pelo sucesso dessas duas
produções, a divisão de canais a cabo
da Disney foi a que mais cresceu dentro
da '"Casa do Rato" — House of Mouse,
forma como o conglomerado Disney é
chamado — atingindo receita de 9 bi-
lhões de dólares, aumento de 12% em re-
lação ao ano anterior.

Boa parte do novo impulso criativo da
Disney se deve a uma injeção do mesmo
tipo de cultura que transformou a Apple
em uma usina de inovação. Tudo come-
çou com a compra, há dois anos, da Pi-
xar, estúdio de animação criado por S te-
ve Jobs — o fundador da Apple —. em
1986. Foi um caso típico em que a cultu-
ra vencedora da empresa comprada se in-
filtrou e sobrepôs à da compradora. A Pi-
xar é hoje a maior referência em anima-
ção digital — seja em excelência técni-
ca, seja em criatividade. Com 20 Oscar
no currículo, a empresa mantinha uma
parceria de distribuição com a Disney
desde 1991 que quase foi rompida em
decorrência da briga de egos entre Jobs
e Eisner em 2004. Com a chegada de
Iger, iniciou-se um processo de rea-
proximação que resultou na aquisi-
ção. Hoje, Jobs faz parte do conse-
lho de administração da "Casa do
Rato". O vice-presidente executi-
vo da Pixar, John Lasseter, con-
siderado a maior força inspira-
dora por trás das produções do
estúdio, assumiu o cargo de exe-
cutivo-chefe para a área de cria-
ção de toda a divisão de ani-
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As atrações da Disney
Nos últimos 18 meses, o conglomerado passou por uma radical
transformação - fez aquisições, centrou em um novo segmento
de público e investiu em inovação. As principais novidades:



maçao do conglomerado e passou a
acumular o posto de conselheiro criativo
da Disney Imagineering, empresa que pro-
jeta as atrações dos parques temáticos da
Disney. Os parques, alguns deles em es-
tado de conservação tão precário que eram
alvo de protestos na internet — como a
Disneylândia, no estado da Califórnia —.
ganharam brinquedos inspirados nos fil-
mes da Pixar, como Toy Story e Procu-
rando Nemo. O resultado foi perceptível
nos números; o lucro da divisão de par-
ques cresceu ] l % entre 2006 e 2007 e a
divisão de filmes cresceu 64% no mes-
mo período. "Ao comprar a Pisar, Iger
deu um passo fundamental para a revita-
lização", diz Marcos Rosset, presidente
da Disney no Brasil. "Filmes bem-suce-
didos têm impacto direto em vários ne-
gócios, dos parques de diversões ao li-
cenciamento de marcas/1

Ao contrário do exuberante Michael
Eisner, Robert Iger sempre encarnou o
papei de executivo discreto e dedicado.
Quando assumiu o co-
rnando do conglomera-
do, sua primeira medida
foi diluir a concentração
de poder que seu anteces-
sor agregou ao cargo de
presidente — Eisner fa-
zia questão de dar a pa-
lavra final sobre todas as
decisões da companhia.
Com Iger, os presidentes
de cada uma das empre-
sas do grupo voltaram a ter voz ativa nos
projetos estratégicos como forma de res-
taurar a autonomia criativa de cada área
e deter o êxodo de talentos que tomou
conta da empresa. "A companhia era ex-
cessivamente reverente à tradição e não
tanto ao consumidor", diz um executivo
de uma empresa concorrente de en-
tretenimento. "Iger está conseguindo re-
vitalizar a marca Disney porque está crian-
do produtos com os quais o público se
identifica e oferecendo os conteúdos em
canais onde há mais demanda." Algumas
das medidas adotadas por Iger surpreen-
deram, como a distribuição de produtos
da Disney em novas mídias e novos for-
matos. A empresa fechou um acordo his-
tórico com a Apple, de Jobs, para vender
episódios das séries Los! e Despemte Hoit-
sewivea pelo iTunes para downloads em
íPods, por l .99 dólar cada. Além de ex-

pandir a distribuição dos conteúdos de
suas séries, a empresa tornou-se o primei-
ro grande estúdio a colocar filmes de lon-
ga-metragem no iTunes, com 75 títulos
para download, como Piratas do Caribe
e A Lenda do Tesouro Perdido. Apenas
na primeira semana de oferta dos filmes,
foram realizados 125 000 downloads, no
valor de l milhão de dólares. "Medidas
como essa fizeram com que a Disney vol-
tasse a ser vista como uma empresa de
vanguarda, na qual vale a pena trabalhar",
diz um alto executivo da companhia nos
Estados Unidos1?

COMO TODAS AS GRANDES EMPRESAS
globais, a Disney também passou a dar
maior atenção aos mercados emergentes.
Iger já declarou algumas vezes que é pre-
ciso equilibrar investimentos entre os mer-
cados mais maduros e países como Rús-
sia, índia, China e Brasil. Embora não
exista previsão de novos parques nesses
países — a China é o único que tem um

deles, localizado em
Hong Kong —, a empre-
sa tem apostado na cria-
ção e na adaptação de sé-
ries e filmes para merca-
dos regionais, produzidas
em parceria com produ-
toras locais. Versões da
série High School Musi-
calJá estão sendo prepa-
radas no México, na Ar-
gentina e no Brasil —por

meio de urna parceria com o SBT. Além
disso, também estão sendo produzidos fil-
mes inspirados nos costumes e nas cultu-
ras de países emergentes, como Rússia e
índia. Nessa linha, a Disney conquistou a
China com um filme sobre uma abóbora
— e não se trata de Cinde rela, No ano
passado, lançou Tlie Magic Goitrd (A Abó-
bom Mágica], baseado em um conto chi-
nês e falado em mandarim. Como na Chi-
na há um rigoroso controle sobre a mídia
estrangeira, os personagens da Disney ain-
da são relativamente desconhecidos por
lá. Daí. a opção por um longa-metragem
baseado em um livro infantil do escritor
Zhang Tianyi, sobre um garoto que en-
contra urna abóbora capaz de lhe conce-
der desejos. O filme chinês é o exemplo
mais bem acabado do esforço da Disney
para expandir suas fronteiras — seja com
ou sem o velho Mickey Mouse.
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Text Box
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