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HBR: A Disney parecia bem disfuncional quan
do você assumiu a presidência. Como encarou a 
situação? 
Iger: Tínhamos passado por um complicado período 
de cinco anos, com uma tentativa de aquisição hos
t i l , uma revolta de acionistas e uma batalha com dois 
membros importantes do conselho. Isso tudo criou 
um enorme volume de distração e de percepção ne
gativa da empresa. Senti que tinha uma grande opor
tunidade de fazer a companhia acreditar de novo em 
si mesma e, com isso, de fazer os outros acreditarem 

em nós. Exprimi o desejo de que a Disney fosse uma 
das empresas mais admiradas do mundo — pelo pú
blico, pelos investidores, pelos trabalhadores. Queria 
que nosso pessoal voltasse a sentir entusiasmo pela 
empresa na qual trabalha. 

Lá no começo, quais foram os maiores desafios? 
Bom, tive de negociar com o Roy Disney e o Stan
ley Gold, os dois membros do conselho. Teria sido 
algo difícil, para não dizer impossível, para meu an
tecessor, o Michael Eisner — não por culpa sua, mas 
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porque a relação entre eles estava irreparavelmen
te abalada. Já eu era novo. Embora fosse visto como 
parte do antigo regime, podia me mostrar como um 
potencial pacificador. E foi exatamente o que fiz. Ga
ranti que deixássemos a briga para trás. 

Para a empresa, o que isso significou? 
Foi muito importante, pois um conflito desses é ex
tremamente destrutivo, tira o foco. É muito difícil, 
para alguém, tocar uma empresa em pé de guerra; 
em vez de ser produtiva, a pessoa tem de estar br i 
gando. Dei duro para acabar com a guerra. E, quan
do conseguimos, houve um suspiro de alívio na 
empresa. 

Logo de cara, o que você achou que era preciso con
sertar? 
Vínhamos encarando avanços em tecnologia mais 
como ameaça do que como oportunidade. Reverti 
essa noção, pois creio de verdade que a empresa de
ve encarar a tecnologia como amiga. Originalmen
te, isso fora parte da empresa: o Walt Disney era um 
grande defensor da tecnologia. 

Li declarações em que você se queixava da "baga
gem" da tradição. Alguma coisa mudou? 
Não é de hoje que há, na Disney, um embate entre 
modernistas e tradicionalistas. Creio firmemente em 
respeitar a tradição, mas garantindo que siga evo
luindo. Se se aferrar demais à tradição, a tendência 
é que a empresa seja menos inovadora. Mas, aqui e 
ali, os tradicionalistas ferrenhos na Disney ainda se 
levantam. 

Como chegar a um equilíbrio entre proteger uma 
marca venerável e ser inovador? 
Não se pode permitir que a tradição impeça a ino
vação. Há uma necessidade de respeitar o passado, 
mas é um erro reverenciar seu passado. Estou sem
pre martelando essa ideia na empresa — no caso, por 
exemplo, da animação em 2D versus imagens gera
das por computador. É blasfêmia nossa dizer que o 
2D é, basicamente, coisa do passado e que a anima
ção por computador é o presente e o futuro? O obje
tivo, no final, é criar uma melhor experiência para o 
espectador — e isso inclui 3D. 

O que mais separa a velha guarda e a jovem 
guarda? 
Temos discussões sobre o Mickey Mouse. Que ca
ra deve ter? Como deve agir? Como manter um 

personagem criado na década de 1920 — e o perso
nagem mais licenciado no mundo — relevante? Tem 
gente que diz que é proibido mexer [no Mickey]. Pois 
o Walt Disney mexeu. Inovava constantemente. Há 
gente que acha que só devíamos fazer as coisas "do 
jeito do Walt". Acho uma bobagem. O Walt Disney 
morreu em 1966. Se formos totalmente fiéis ao que 
ele dizia, provavelmente pareceríamos mais com os 
anos 1960 do que a presente década. 

E como, então, o Mickey Mouse está mudando? 
Estamos nos concentrando exatamente nos traços 
do Mickey que o Walt Disney tinha em mente no co-
mecinho. O Mickey original era travesso e irreveren
te. O Walt higienizou o personagem, pois quando o 
Mickey ficou popular havia o receio de que estivesse 
influenciando a criançada com seu comportamento. 
Walt suavizou o Mickey e criou o Pato Donald — que 
virou o personagem travesso, irascível, encrenqueiro. 
Com o tempo, o Mickey passou a ser mais um mestre 
de cerimônias, um símbolo da empresa — e ficou me
nos interessante. Concluímos que precisamos levar o 
Mickey de volta ao que era originalmente. 

Antes de substituir o Michael Eisner, certas pessoas 
o subestimavam, diziam que você nunca chegaria a 
esse posto. Você tirou proveito dessa percepção? 
Nunca me julgo pelas expectativas dos outros, mas 
sim pelos cargos que ocupei ao longo dos anos e pe
lo sucesso que tive ou não em cada posto desses. Mi
nhas filhas certa vez me perguntaram: "Pai, qual sua 
motivação? É poder? Dinheiro?". Respondi que sou 
movido por grandes desafios. Adorei o desafio de as
sumir o comando de uma das empresas mais espeta
culares do mundo e de substituir alguém que criara 
um valor tão incrível. 

Você dirige uma das maiores empresas de comuni
cação do mundo. Anos atrás, a impressão é que is
so era uma maldição. Ser grande nesse setor já não 
é mais problema? 
Não penso na Disney como [uma empresa] grande. 
Estamos criando valor com grandes produtos, com 
grandes experiências e com a conexão disso tudo. O 
porte da empresa é administrável, a nosso ver não é 
um fator negativo, que vá destruir valor. 

Mas o porte é um desafio, não é? 
O tamanho traz perigos, se não for bem administra
do. Quanto maior a empresa fica, mais cuidado é pre
ciso com a centralização das decisões. A tomada de 
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decisão centralizada tem valor na hora da gestão de 
uma marca e da aplicação de normas. Já se a empre
sa for grande e diversificada em termos de atividades 
e de mercados nos quais opera, pode ser um verda
deiro fardo, pois desacelera as coisas. 

Que atributos um líder precisa ter? 
É preciso ser otimista. Um líder não pode ser pessi
mista. Quando chega ao trabalho, tem de mostrar en
tusiasmo e ânimo. Não pode deixar que os outros o 
vejam derrotado pela experiência do fracasso. O líder 
não pode se dar esse luxo. Acredito em correr gran
des riscos de forma criativa. Se errar, que não seja 
com mediocridade — erre com algo que tenha sido 
realmente original, realmente um risco. 

Na gestão, o fracasso pode ser um grande mestre. 
Há algum erro instrutivo em seu passado? 
Sempre achei importante não chafurdar no erro. A 
quem trabalha para mim, sempre digo: "Não fique 
muito tempo desfrutando do sucesso, pois sempre 
há outro desafio. Mas tampouco se deixe derrubar 
pelo erro. Aprenda com ele e siga em frente". Já que 
muitas das decisões em nossa empresa dependem 
da criatividade, é natural que haja uma boa dose de 
erros. Cuidei da programação da ABC no horário no
bre por quase cinco anos — e tivemos muito suces
so. Mas muita coisa também não deu certo — daí ter 
aprendido a lidar com isso logo cedo. Você acorda de 
manhã e já recebe o [ibope] do dia. Olha para os nú
meros e pensa: santo pai. Mas não pode ficar na cama, 

enterrado debaixo das cobertas. Precisa levantar e ir 
trabalhar. Não significa que ignore ou minimize o 
problema — o que também seria um erro. Mas é pre
ciso ter o cuidado de manter a coisa em perspectiva. 

Agora que já está há quase seis anos no cargo, que 
t ipo de coisa, a seu ver, só o presidente pode e de
ve fazer? 
É o presidente que determina a estratégia, que é o 
seu principal defensor e que diz "É para aqui que es
tamos indo". Também é ele que define as normas 
que valem para a empresa: como as pessoas se com
portam, como tratam umas as outras, que ética é es
perada da empresa e de seus produtos, como é sua 
conduta no mundo. E cabe ao presidente contratar e 
motivar gente boa — em nenhum nível isso é tão im
portante quanto no da presidência. Acredito na ne
cessidade de ser um ótimo aluno. É o que sempre di
go a meu filho de 12 anos quando ele reclama da lição 
de casa: "Mas o pai também faz o dever toda noite". 

E o que o presidente deve evitar fazer? 
É preciso saber muita coisa, mas sem tentar dar a 
impressão de saber tudo — pois ninguém sabe tu 
do, e um presidente não deve agir como se soubesse. 
Se fizer isso, vai se fechar para a opinião dos demais, 
o que é perigoso. É preciso ser acessível, mas tam
bém equilibrar muito bem seu tempo. A certa altura 
é preciso limitar o acesso a sua pessoa e suspender o 
debate para poder se concentrar e administrar o pró
prio tempo. 
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Você se considera um líder instintivo — em vez de 
um líder guiado por números? 
Creio que há um elemento de instinto, de emoção, 
em toda decisão que se toma. Somos uma empre
sa criativa. Não acredito muito no uso de pesquisas 
para determinar que rumo criativo devemos tomar. 
Estive na Harvard Business School anos atrás, bem 
quando estavam fazendo um estudo de caso sobre a 
aquisição da Pixar pela Disney. Fizeram uma análise 
muito boa. Mas não entenderam o aspecto emocio
nal daquela decisão — é algo que não se pode medir 
numa escola de negócios e que só se aprende fazen
do. Isso posto, somos uma empresa analítica. Temos 
gente muito talentosa analisando potenciais deci
sões de negócios. E, sem dúvida, seguimos algum t i 
po de critério antes de investir somas consideráveis 
de capital. Mas, no final, mesmo quando se analisam 
números, é preciso tomar uma decisão instintiva ou 
ouvir o que sua intuição diz no sentido de acreditar 
ou não nos números ou de saber se há outros fatores 
em jogo a serem considerados. 

Você se lembra de algum momento decisivo na v i 
da profissional? 
Vivi um momento desses no alto de meus 23 anos. 
Foi quando um chefe me disse que eu não merecia 
uma promoção. Aos 23 anos, muita gente tem um 
potencial quase il imitado, contido apenas pela fal
ta de fé em si mesmo e na própria capacidade. Mas 
fui criado para acreditar em mim mesmo. Daí que, ao 
ouvir que não merecia a promoção, sabia que aquele 
chefe estava errado e quis provar isso. Acho que foi 
um momento decisivo porque me obrigou a enten
der plenamente aquela parte de mim — o acreditar 
em mim mesmo. 

A crise econômica levou muitos de nós a pensar em 
saídas para corrigir o sistema. Uma área que mere
ce atenção é o dever do presidente de garantir um 
retorno a acionistas e se isso é, em última análise, 
incompatível com a promoção de um crescimento 
sustentado. 

É a coisa de pensar a curto prazo ou de pensar a longo 
prazo. Infelizmente, é muito comum sermos avalia
dos pelos resultados a curto prazo, o que contamina 
estratégias de remuneração. É patente que o executi
vo hoje é supercompensado pelo que entrega a curto 
prazo e subcompensado por investimentos de longo 
prazo. Também vivo esse desafio com minha equi
pe. Gostaria que investissem em nosso longo prazo. 
Mas, se dedicarmos mais recursos a isso hoje, vamos 

derrubar as margens e o lucro correntes. Por sorte, 
criamos meios para investir de modo significativo 
em nosso futuro. Mas acho que a atenção ao balanço 
trimestral é exagerada demais nos Estados Unidos. 

Como chegamos a essa situação? 
Em parte, tem a ver com a natureza do investimento 
em ações. Hoje, a média de tempo que um investi
dor segura uma ação é consideravelmente menor do 
que antigamente. Com isso, há ênfase demais nos re
sultados correntes. Além disso, há muito mais infor
mação circulando sobre empresas — sempre sobre 
resultados de curto prazo. Há um elo entre [essa rea
lidade] e expectativas de analistas de mercado sobre 
o desempenho de uma ação. 

Um presidente tem como fugir disso? 
Não soltamos projeções de resultados. É algo que 
não fizemos em meus cinco anos no cargo. E mesmo 
assim, sem soltar projeções, você solta o balanço do 
trimestre e todas as manchetes dizem que não cum
priu as estimativas do mercado! Como assim, não 
cumpriu? Não deixou de cumprir nada, pois o resul
tado obtido era o que esperava. Não é saudável. 

E a solução pode partir de presidentes? 
Não tenho como mudar as coisas, nem como melho
rar a situação. Na hora de tocar a empresa, no entan
to, faço todo o possível. Às vezes, tenho de aplicar es
sa disciplina a mim mesmo, tenho de me obrigar a ig
norar a expectativa [do mercado]. O suposto consen
so dos analistas sobre qual deve ser o resultado da 
empresa no trimestre devia ser algo completamente 
irrelevante. Não o é porque é muito difícil de ignorar. 
Mas estamos fazendo de tudo para não tocar a em
presa com base em análises imediatistas. 

Suponhamos que um acionista erga a mão na as
sembleia anual e pergunte: "O senhor vale realmen
te os USs 28 milhões que ganhou este ano em salá
rio, bônus e ações?" Qual seria sua resposta? 
Para minha felicidade, [nosso conselho] tem um 
presidente e um comitê de remuneração que podem 
responder a essas perguntas. Não discuto minha re
muneração com o público e prefiro não discutir is
so agora. 

Bom, perguntei porque você acaba de dizer que o 
sistema de remuneração não funciona e só premia 
o comportamento imediatista. 
Veja bem, tenho um forte incentivo a promover o 
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crescimento da empresa no futuro, pois meu plano 
de incentivo é de longo prazo — opções de ações e ou
tros prêmios em ações que, além de só poderem ser 
exercidos no futuro, só chegam a minhas mãos no fu
turo. Tenho muito interesse, portanto, em fazer a em
presa crescer de hoje até lá. Mas o plano de remune
ração da maioria das empresas ainda premia resulta
dos de curto prazo. Nossos incentivos de longo prazo, 
embora consideráveis, não se comparam à remunera
ção diretamente atrelada a resultados no presente. 

Um comitê de remuneração deve estar atento a ou
tras coisas além da cotação da ação? 
Temos uma mistura. Sou remunerado pelo retor
no sobre o capital investido, pelo que chamamos 
de lucro operacional, pelo lucro por ação. Além dis
so, também vemos como nos saímos na comparação 
com [o índice] S&P 500. Há, portanto, vários critérios 
para nossa remuneração — a minha em especial. A 
minha, em sua maioria, é atrelada ao desempenho. 
Mas esse desempenho é, de novo, mais vinculado ao 
presente do que ao longo prazo. Assim, pelo menos, 
há alinhamento entre aquilo que recebo e aquilo que 
o acionista recebe por seu investimento. 

Falemos dos clientes da empresa. Com a chegada 
de mídias sociais, todo mundo hoje tem voz. Como 
a Disney assimila isso? 
Hoje, no Facebook, há mais de 160 milhões de pessoas 
em grupos relacionados à Disney. O público adora fazer 
parte de algo da Disney. Isso nos dá acesso a esse pú
blico, para proporcionar experiências que sejam bem-
vindas. Há todo um grupo de mães blogueiras que 
escrevem sobre a Disney. Iniciamos um contato com 
elas. Damos convites para eventos. Sentei-me com um 
grupo dessas mães em nosso novo navio de cruzeiro. 
Quem teria pensado, cinco anos atrás, que alguém co
mo eu estaria sentado com uma turma de mães blo
gueiras num cruzeiro? O mundo mudou muito. 

Você tem conta no Facebook? 
Sim, mas não com meu nome. Uso com a família e 
com certos colegas de trabalho. A propósito, checo 
todo dia os e-mails que chegam ao endereço "Robert 
Iger". E, aqui e ali, respondo a algum cliente. 

E você deixaria o público ajudar a Disney a criar 
conteúdo? 
Descobri que usar a abordagem do comitê para a 
criatividade em geral não dá certo. É algo que dissi
pa a paixão profunda de um indivíduo por uma ideia 

ou um rumo criativo. E não creio que teríamos mais 
criatividade se deixássemos a massa criar em massa. 
É tentador, por exemplo, deixar que todos no cinema 
decidam o final do filme, agora que a coisa é digital e 
que dá para apresentar três finais para um filme. Mas 
o encanto da narrativa se perde. É falso — e, a mim, 
não convence. 

Vocês acabam de negociar a abertura de um par
que temático em Xangai. Para muitos investidores, 
a China é fonte de muita frustração. Como foi a ex
periência para vocês? 
Bom, a negociação e o processo para iniciar as obras 
da Disneylândia em Xangai levaram mais de uma dé
cada. Sob muitos aspectos, é uma redefinição da pa
lavra "paciência". Mas a razão pela qual fomos tão 
pacientes, ou tenazes, ou determinados a tirar isso 
do papel, é que acreditamos que a oportunidade se
ja fantástica — talvez a maior para a empresa a longo 
prazo. 0 tamanho da população na China e as trans
formações de tirar o fôlego que estamos vendo em 
toda área — no avanço tecnológico, na renda dispo
nível, no crescimento da classe média — fizeram com 
que acreditássemos de verdade nessa oportunidade. 

Para se adaptar ao gosto chinês é preciso mudar 
muito? 
Não seguimos um modelo genérico. Não dá para pe
gar um parque de diversões construído para a Cali
fórnia de 1955 e enxertá-lo no meio de Pudong. É ten
tador achar que a cultura está sendo homogeneizada, 
mas não creio nisso. O orgulho pela cultura local, so
bretudo num lugar como a China, nunca foi tão gran
de. Parte disso se deve à incursão da cultura do resto 
do mundo. Todo mundo sente um orgulho natural 
daquilo que é e de onde veio; isso precisa estar re
fletido e ser respeitado na Disneylândia em Xangai. 
Al i , para chegar ao castelo ninguém vai passar pela 

"Main Street, USA". A meu ver, seria imperialismo 
cultural — e quis evitar isso. 

Você dá a impressão de gostar do que faz. 
Meu trabalho é maravilhoso. Nosso negócio é diver
tir as pessoas. É entreter. Ver um avô e um neto, ou 
um pai e um filho, se divertindo na Disneylândia é 
muito gratificante. Outra coisa boa é tocar uma em
presa com essa herança. O lugar que a Disney ocupa 
no coração das pessoas é especial — e é algo que va
lorizo e levo a sério. Ser o condutor dessa marca ma
ravilhosa é uma tremenda responsabilidade. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Marketing & Vendas, São Paulo, v. 89, n. 8, p. 30-35, 8 ago. 2011.




