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Os astros de Hollywood não gostam de dividir o papel principal em seus filmes, e os agentes 
que os representam não são diferentes. Mas depois da fusão da William Morris com a 
Endeavor, a segunda e a terceira maiores agências de talentos de Hollywood, alguns dos 
maiores egos da indústria do cinema se viram disputando posições em uma nova companhia 
que pretende tirar a liderança da Creative Artists Agency nesse mercado. 
 
O negócio, anunciado na semana passada, vai combinar a William Morris, criada há 111 anos, 
com a Endeavor, uma empresa relativamente jovem na representação de talentos, fundada há 
14 anos por Ari Emanuel, irmão de Rahm Emanuel, o chefe de gabinete do presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama. 
 
A fusão vinha sendo o assunto mais comentado em Hollywood há meses e acontece no 
momento em que as agências se ajustam a um negócio que vem mudando rapidamente. Sob 
pressão da queda das vendas de DVDs - a maior fonte de receita da indústria do cinema - os 
estúdios estão desesperados para diminuir os cachês dos atores. Isso está fazendo as 
agências, que normalmente ganham uma comissão de 10% para cada contrato que fecham, se 
esforçarem para cortar custos. 
 
A combinação da segunda e terceira maiores agências dará à nova companhia - que se 
chamará William Morris Endeavor (WME) Entertainment - uma maior força na intermediação 
de negócios. Além de clientes das indústria do cinema e da música, a nova companhia vai 
representar estrelas das áreas de televisão, teatro, editoração, propaganda, esportes e 
marketing. 
 
A William Morris lançou as carreiras de magnatas da mídia como Barry Diller e David Geffen, 
que começaram suas trajetórias em Hollywood na sala de correspondência da companhia. 
Geffen certa vez chamou a sala de correspondência de "a Harvard School do Show Business - 
só que melhor: não há notas, provas, ganha-se um pequeno salário e há grandes 
oportunidades de colocação". 
 
A companhia continua recebendo rendimentos de programas de TV no ar há muito tempo e 
que ela ajudou a embalar, e representa astros da música como Kanye West, Britney Spears e 
The Killers. Seu departamento de cinema representa, entre outros, o ator Russell Crowe e J.J. 
Abrams, um dos criadores da série de TV "Lost". 
 
A Endeavor tem uma lista de clientes que inclui Martin Scorcese, Robert De Niro e Matt 
Damon, além de Danny Boyle, que ganhou o Oscar de melhor diretor este ano. 
 
Emanuel, que inspirou o personagem boca-suja de Ari Gold na série "Entourage" da HBO, 
começou a companhia com alguns colegas da International Creative Management, uma 
agência concorrente.  
 
A WME terá três presidentes-executivo adjuntos: Emanuel, Patrick Whitesell, da Endeavor, e 
Dave Wirtschafter, da William Morris. Jim Wiatt, o presidente do conselho de administração da 
William Morris, será o presidente do conselho da nova companhia, que poderá se ver 
vulnerável nos próximos meses, na medida em que for combinando suas operações. 
 
A representação de talentos é um negócio cuja concorrência é notória e as concorrentes da 
WME estarão ansiosas para recrutar astros insatisfeitos por não terem a atenção que acham 
que merecem ter. 
 
"Toda vez que há uma mudança como esta, cria-se um motivo para talentos e clientes 
repensarem suas posições", afirma David Gersh, presidente adjunto da rival Gersh Agency, 
que representa Kristen Stewart, atriz do sucesso recente "Twilight". "Isso deverá nos 
beneficiar e já estamos conversando com clientes interessados em mudar", afirma ele. 
 



Outra agência que está atenta aos acontecimentos é a Creative Artists Agency, que construiu 
uma posição de controle e um negócio mais diversificado que a maioria de suas concorrentes. 
A agência representa alguns dos maiores astros de Hollywood, como George Clooney e Steven 
Spielberg.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 maio. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 
 


