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Entusiasmados com o primeiro lugar de audiência do Disney Channel na televisão a cabo no 
primeiro trimestre do ano, a direção da Disney Brasil decidiu ampliar o leque de opções da 
criançada. Ainda este ano, a empresa lançará mais um canal na TV por assinatura, o 
PlayHouse Disney Channel, com uma programação voltada aos pequenos de dois a cinco anos. 
Até então, o PlayHouse era um programa da grade do canal Disney.   
 
Para Marcos Rosset, presidente da Disney Brasil, a comercialização de conteúdo para a TV por 
assinatura é um negócio com futuro promissor no Brasil - onde apenas 4,5 milhões de 
domicílios pagam por esse serviço ou cerca de 16 milhões de telespectadores em 2007. "A 
penetração desse serviço é pequena", diz o executivo. "O Disney Channel era um canal para 
assinantes de pacotes premium. Nos três primeiros meses em que começou a ser oferecido no 
pacote básico, a audiência explodiu, segundo informações do Ibope", conta o executivo . Além 
do Disney Channel, a Disney é dona dos canais ESPN e Jetix.   
 
A ampliação dos negócios na TV por assinatura será um dos pilares de sustentação para o 
crescimento da operação da Disney no Brasil - um projeto de crescimento agressivo. "Temos 
como objetivo pelo menos dobrar de tamanho nos próximos quatro anos", diz Rosset. "Já 
dobramos de tamanho nos últimos cinco anos."   
 
O crescimento da operação brasileira coincide com a estratégia mundial do grupo de 
diversificar o conteúdo não só para novas mídias (como celular, internet, video game e lojas 
virtuais, como o iTunes), mas também expandindo o leque de séries, desenhos e filmes para 
todos os públicos. Nesse período, vários sucessos foram criados, como o filme "High School 
Musical" - cuja versão brasileira será lançada entre abril e maio de 2009 - e o seriado "Lost".   
 
Um outro fator, no entanto, impulsionou a operação brasileira: estabilidade econômica e o 
aumento do poder aquisitivo da população. O cenário econômico mostrou que há, no Brasil, 
"uma demanda reprimida por produtos da Disney", segundo Rosset. Para aproveitar o 
momento favorável, a Disney aumentou em cerca de 20% o número de empresas com licenças 
para usar seus personagens - hoje são cerca de 130 companhias. Consequentemente, o 
número de produtos licenciados mais do que dobrou: de cerca de 2 mil itens há cinco anos 
para os atuais 5 mil.   
 
Recentemente, uma linha de móveis populares, fabricados pela Intercontinental Indústria de 
Móveis chegou às lojas. A primeira linha de eletrônicos com os personagens da Disney e 
produzidos pela CCE - computadores, tocadores de MP3, aparelhos de DVD ou rádios - estão 
sendo lançados. "Nossa marca tem muito apelo, independente da classe social", diz. Com um 
catálogo de produtos das mais diversas faixas de preço, Rosset está mirando o Nordeste nesse 
momento.   
 
O catálogo de produtos é extenso. Quando se trata de itens de papelaria, por exemplo, a 
Disney Brasil está entre os cinco maiores mercado do grupo no mundo. Produtos licenciados 
ficam no ranking dos dez maiores países. Porém, livros com os personagens e histórias da 
Disney não fazem muito sucesso no país a operação brasileira fica entre as 20 maiores. "O 
hábito de leitura no Brasil ainda é pequeno", diz o executivo.   
 
Mundialmente, o grupo Disney faturou, no ano passado, US$ 35,5 bilhões. Desse total, a maior 
parte (32%) são receitas geradas com mídia, parques e resorts respondem por 30%, os 
estúdios de filmes movimentaram 21% e os produtos de consumo respondem por 7% do 
faturamento global. 
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