
fadas, princesas e robôs que
têm sentimentos, o mundo en-

cantado da Disney é todo colorido. E
lá que a imaginação de crianças, ado-
lescentes e até adultos pode alçar vôos
e chegar aos destinos mais insólitos.
Mas a fantasia pára por aí quando os
executivos da unidade brasileira apre-

sentam seus números e metas, realis-
tas e ambiciosos. O Brasil hoje respon-
de por 2% do faturamento mundial de
US$ 35 bilhões e figura em segundo
lugar entre as operações mais impor-
tantes da América Latina, perdendo
acenas para o México, que ostenta 3%.
"E que temos uma alta carga tributá-
ria", lamenta Marcos Rosset, presi-
dente da Disney Brasil. Nem por
isso os planos da empresa são tímidos.

A filial brasileira pretende dobrar de
tamanho em quatro anos, apostan-
do no aumento do poder aquisitivo
das classes C e D e em atrações
que conquistem toda a família e
não apenas o público infantil. "Nos
últimos cinco anos, já registramos
esse índice de crescimento", diz Ros-
set. Trata-se de uma taxa bem supe-
rior à do crescimento mundial, que
gira entre 5% e 10% ao ano, mas a
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base também é muito menor. Rosset
tem na manga algumas cartas que
podem ajudá-lo nessa conquista: ele
comanda todas as linhas de negócios
- o que não acontece com outras fi-
liais, nas quais cada linha possui seu
próprio presidente -, um atraente
pacote de lançamentos e, é claro, a
força da marca. "Esse nível de cres-
cimento ainda é mais relevante por-
que não temos parques temáticos,
TV aberta ou rádio Disney. Também
não estamos incluídos na programa-
ção dos cruzeiros Disney", afirma,

Um dos principais lançamentos
será o canal infantil para crianças
entre dois e cinco anos. O antigo
programa PlayHouse vai virar canal
por assinatura, segmento que é uma
das apostas de Rosset para crescer.
"Os canais de TV fechado ainda
apresentam pouca penetração e, por

isso, muito espaço para crescer", re-
vela ele. A Disney tem ainda os ca-
nais Jetix, na linha infantil de qua-
tro a 11 anos, e ESPN, esportivo.
Outro impulso para a expansão são
alguns filmes arrasa-quarteirões.
Segundo o diretor de marketing,
Herbert Greco, as seqüências de
Carros - prevista para 2012 - e Toy
Story 3 - para 2010 - são as mais
aguardadas pelo público infantil,
"Também apostamos muito na linha
Fadas para as meninas", afirma ele.
O primeiro lançamento em DVD e
blu-ray (mídia da nova geração) está
previsto para o segundo semestre
deste ano, com o título Tinker Bell,
fazendo uma alusão a Sininho, a fa-
dinha de Peter Pan.

Por enquanto, o Brasil detém cer-
ca de seis mil itens diferentes licen-
ciados por 130 companhias. Com
quase 1,4 mil itens de papelaria, o
País está entre os cinco maiores
consumidores desse segmento. Foi-
se o tempo em que estampar os ca-
dernos com a carinha do simpático
Mickey remetia os adultos nostálgi-
cos à era de ouro da Disney, mas não
fazia a cabeça da garotada. Por con-
ta dessa política, o grupo mergulhou
num processo de estagnação. A mar-
ca parecia envelhecida. O que a ti-

rou do ostracismo foi uma volta
às origens, com investimen-

tos em filmes de anima-
ção utilizando re-

cursos tecnológi-
cos de última ge-
ração, como Toy

Story e seriados
de sucesso,a

, exemplo de
Lost. "Os últi-
mos dez anos
têm sido exce-

lentes para a
companhia, em particular
de 2003 para cá, porque
temos apostado e inves-
tido na diversificação de
conteúdo para atingir-
mos toda a família",

, ressalta Rosset. H
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