
Disney aproveita a crise para crescer 
Robert Iger 
 
Enquanto muitos concorrentes fecharam a carteira durante a recessão, Robert Iger, diretor-
presidente da Walt Disney Co., dobrou as apostas e investiu em negócios de entretenimento, 
parques temáticos, novas tecnologias e outras infraestruturas, e contou com a crise econômica 
para baixar os custos de construção. 
 
A Disney acabou de lançar um novo navio de cruzeiro, está expandindo seus parques 
temáticos California Adventure e Hong Kong Disneyland, e está construindo um novo resort no 
Havaí. A empresa também está integrando a Marvel Entertainment e seu plantel de super-
heróis, comprados em dezembro por US$ 4,3 bilhões, além da Playdom, uma produtora de 
jogos para usuários do Facebook comprada este ano por US$ 563 milhões. 
 
Com o lançamento na semana passada do DVD de "Toy Story 3", a Disney lançou também o 
Keychest, iniciativa que permite ao comprador de um de seus DVDs ou Blu-rays acessar o 
filme numa versão para ver on-line. 
 
A expansão cria um certo risco para uma empresa tão dependente do consumo. Ontem, a 
Disney anunciou uma queda de 6,7% no lucro do quarto trimestre fiscal, encerrado em 2 de 
outubro, para US$ 835 milhões. A receita, de US$ 9,74 bilhões, teve queda de 1,3%. 
 
Iger, de 59 anos, conversou recentemente com o Wall Street Journal. Trechos: 
 
WSJ: Seu novo navio de cruzeiro, o Disney Dream, é o primeiro de vários investimentos 
bilionários em parques e resorts. O sr. começou muitas dessas expansões no meio da 
recessão. Por quê? 
 
Robert Iger: Em alguns casos começamos antes da recessão e em alguns casos já estávamos 
nela. Nossos custos de construção tenderam a ser menores porque construímos durante a 
crise. 
 
WSJ: E se houver uma volta à recessão ou a economia estagnar? 
 
Iger: Se isso acontecer, há alavancas que podemos acionar [para reduzir] os custos 
operacionais, ligadas principalmente à demanda, e não à qualidade dos serviços. Mas não 
achamos que isso vai acontecer. Se continuarmos com o ritmo modesto de recuperação, 
acreditamos ser totalmente capazes de absorver esses investimentos adicionais. 
 
As pessoas querem levar os filhos para tirar férias e muitas vezes sacrificam outras coisas para 
fazer isso. Não estou menosprezando, mas realmente não perco o sono por causa desses 
investimentos. 
 
WSJ: O sr. está gastando US$ 1 bilhão para reformar o Disney Carlifornia Adventure, o primo 
pobre da Disneylândia. Por quê? 
 
Iger: O [diretor-presidente da Apple] Steve Jobs gosta de falar de depósitos e saques em 
marcas. Toda vez que você faz algo medíocre com sua marca, é um saque. O California 
Adventure era um saque. Aí começamos a discutir: "Será que fazemos tudo um parque só?" 
Aumente o ingresso da Disneylândia e de uma hora para outra um único bilhete lhe dá acesso 
a tudo. Pedi até para a [filial de planejamento da Disney] Imagineers projetar isso. 
 
[Mas] teríamos de instalar sistemas de transporte. Custaria tanto colocar um monotrilho. E 
também para fazer outras coisas e criar um parque. Não fazia o menor sentido. Concluímos 
que uma solução para melhorar o retorno do parque seria melhorá-lo e aumentá-lo. E 
decidimos investir nisso o que agora chega a [cerca de] US$ 1 bilhão. 
 
WSJ: No último ano o sr. fez duas aquisições de peso: a da Marvel e a da Playdom. Como vai 
a integração das duas empresas? 



 
Iger: [Com a Marvel] recuperamos o controle da distribuição, ou a compramos de volta da 
[filial da Viacom Inc.] Paramount para alguns franquias importantes. Um exemplo é "Homem 
de Ferro 3", que será distribuída por nós, e "Vingadores". Estamos desenvolvendo três 
seriados para os canais ABC e ABC Family. Agora você pode comprar produtos da Marvel nas 
lojas da Disney. E estamos criando videogames da Marvel. 
 
WSJ: O que a aquisição da Playdom propicia? 
 
Iger: A Playdom nos dá acesso a tecnologia e experiência num espaço em que achamos que 
deveríamos e precisávamos estar presentes. Não tínhamos essa expertise na empresa e 
sentimos que trazê-la com uma aquisição seria mais rápido do que fazer isso organicamente. 
 
WSJ: No último ano, o sr. fez muitas mudanças no alto escalão. O que queria alcançar, por 
exemplo, com a troca de cargos entre Tom Staggs e Jay Rasulo na diretoria financeira e na 
diretoria de parques e resorts? 
 
Iger: No início eles me olharam como se eu tivesse perdido a cabeça. Eu disse: "Vocês 
precisam aprender mais sobre a empresa, porque ao fazer isso ficarão executivos melhores e a 
empresa vai se beneficiar disso". 
 
Sou o resultado de chefes que me transferiram o tempo todo para lugares que não 
necessariamente seguiam um padrão ou que não eram o que todo mundo esperava que eu 
fosse fazer. Mas eles apostaram em mim. Era executivo de esportes e me tornei diretor de 
entretenimento num momento. Acredite, por um instante pensei: "Espera um pouco. Será que 
estou cometendo um erro em minha carreira?" Que estava indo muito bem até então. Mas isso 
passou rapidamente e pensei: "Isso é só uma aventura. Quero provar meu valor". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13, 14 e 15 nov. 2010, Empresas, p. B9. 


