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A Walt Disney pode acionar uma das máquinas de marketing mais bem azeitadas de Hollywood 
para promover as séries "Hannah Montana" ou "High School Musical". Mas quando o assunto é 
um de seus maiores centros de lucros, a Steamboat Ventures, a gigante de mídia reduz a 
publicidade. Localizada em um prédio sem grandes atrativos a três quilômetros da sede da 
Disney em Burbank, na Califórnia, a empresa de capital de risco de US$ 575 milhões vem 
alimentando silenciosamente 25 companhias iniciantes, num esforço intenso para lançar novas 
idéias.   
 
Seguindo companhias de tecnologia como Intel e Qualcomm, a Disney lançou seu próprio 
fundo de capital de risco no ano 2000, para encontrar empresários emergentes e produtos na 
área de mídia. Não foi uma boa hora. Por todos os lados, empresas pontocom estavam 
implodindo. Mas a idéia era sólida e, agora, concorrentes estão seguindo a Disney. No ano 
passado, a NBC Universal abriu um veículo parecido, elevando seu tamanho de US$ 250 
milhões para US$ 1 bilhão em abril. "O setor de mídia está na crista da onda", afirma Paul 
Kedrosky, sócio sênior do centro de estudos Kauffman Foundation. "A Disney chegou lá 
primeiro."   
 
Batizada em homenagem a Steamboat Willie, um desenho animado de Mickey Mouse de 1928, 
a Steamboat opera como um fundo de capital de risco tradicional. Ao lado de sua equipe, John 
Ball, que já comandou o grupo de desenvolvimento empresarial da Disney, percorre 
conferências e coloca os telefones para funcionar em busca de companhias iniciantes de mídia 
nos Estados Unidos e na China que tenham produtos, tecnologias ou serviços promissores. A 
idéia é investir de US$ 2 milhões a US$ 15 milhões nesses projetos.   
 
Uma vez decidido um investimento, um membro da equipe freqüentemente entra para o 
conselho de administração da companhia ou sugere contratações. Após comprar uma parte da 
Move Networks no ano passado, a Steamboat forçou a companhia de distribuição de vídeo pela 
internet a trocar seu diretor financeiro.   
 
A Steamboat mantém uma certa distância de sua controladora, com suas próprias equipes 
jurídica e de relações públicas. Os executivos da Disney supervisionam a companhia por meio 
de um comitê de seis pessoas, que inclui o presidente do grupo, Robert A. Iger, e o diretor 
financeiro, Thomas O. Staggs. Até hoje, porém, eles não indeferiram qualquer idéia de 
investimento. "Decidimos que, se íamos entrar no negócio de capital de risco, teríamos que 
fazê-lo de maneira que tivéssemos aparência, cheiro e comportamento de capitalistas de risco 
disciplinados", diz Ball. Tradução: os membros da equipe, que recebem uma porcentagem dos 
retornos gerados pelo fundo, precisariam ter liberdade de ação, sem interferência da Disney.   
 
É claro que ser parte da Disney tem seus benefícios. Às vezes, a Steamboat recorre aos 
executivos da Disney para ajudá-la a encontrar oportunidades de investimento. A empresa 
usou membros da equipe de parques temáticos para ajudar na análise da Pure Digital 
Technologies, que fabrica câmeras digitais descartáveis. A Disney usou sua série "Ugly Betty", 
produzida pela rede ABC, para promover o site Scrapblog, um investimento da Steamboat. 
"Eles são realmente bons em abrir portas para você", diz Michael Yavonditte, ex-presidente da 
Quigo Technologies, uma companhia especializada em anúncios on-line na qual a Steamboat 
também tem participação.   
 
Mas nem tudo correu tranqüilamente nesse tempo todo. O fundo perdeu dinheiro no serviço de 
restauração de fotografias PhotoTLC, que fechou em março. Em outubro do ano passado, a 
Steamboat cortou seus laços com a Industrious Kid, depois de um desentendimento sobre o 
volume de merchandising que iria ser feito em seu site de relacionamentos imbee.com; a 
companhia de tecnologia não queria que o site fosse comercial demais.   
 
Até agora, porém, os sucessos parecem estar superando os fracassos. A Disney afirma ter 
feito US$ 37 milhões sobre um investimento estimado de US$ 6 milhões na Quigo, que a AOL 
comprou em novembro.   



 
A Steamboat também fez dinheiro com uma participação na fabricante de telas planas Iridigm 
Display; a companhia inteira foi vendida para a Qualcomm por US$ 188 milhões.   
 
No geral, o primeiro fundo de US$ 75 milhões da Steamboat deverá retornar pelo menos US$ 
150 milhões, segundo fontes que acompanham os negócios. Trata-se de um retorno regular 
para o mundo do capital de risco, mas nada mau para um fundo que começou quando a última 
bolha estourava. E como sempre faz com sucessos de bilheteria, a Disney já está pensando 
nas seqüências: ela está investindo em um fundo de US$ 200 milhões nos Estados Unidos e 
planejando outra iniciativa para a Europa.   
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