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Cinema

SAN FRANCISCO

AWalt Disney Com-
panycomprou ocon-
trole da LucasFilm,
empresa do cineas-

ta George Lucas que é o cria-
dor e proprietário das séries
Guerra nas Estrelas e Indiana
Jones. O valor do negócio é
de US$ 4,05 bilhões. A empre-
sa tem planos imediatos de
produzir uma nova sequência
de Guerra nas Estrelas, o séti-
mo episódio, em 2015. Outros
dois filmes deverão ser feitos

na sequência.
A produtora Kathleen Ken-

nedy, que já foi sócia da Amblin
Entertainment com Steven
Spielberg, será a presidente da
Lucas Film sob a gestão da Dis-
ney. Ela se reportará diretamen-
te ao chefe do estúdio, Alan
Horn. Kennedy servirá como
uma espécie de gerente da mar-
ca Star Wars e será também pro-
dutora executiva nos filmes que
terão a marca da divisão.

O valor pago pelo estúdio é
praticamente igual aos US$ 4 bi-
lhões que a Disney desembolsou

pela Marvel há três anos. Em
2006, depois de muita negocia-
ção, o estúdio comprou a Pixar,
empresa que Steve Jobs ajudou a
fundar e que hoje é responsável
por seus maiores sucessos no se-
tor de animação.

Saída. “Nos últimos 35 anos,
uma das minhas maiores realiza-
ções foi ver o legado de Guerra
nas Estrelas repassado de uma
geração para a outra”, disse Geor-
ge Lucas em um comunicado.
“Agora é o momento de passar a
série Guerra nas Estrelas para
uma nova geração de cineastas.
Eu sempre acreditei que a série
poderia sobreviver além de
mim, e que era importante garan-
tir essa transição em minha vi-
da.”

O comunicado deixa claro que
George Lucas, que dirigiu os seis
episódios da saga, não participa-

rá mais da produção dos novos
filmes. A compra da Lucas Film
pela Disney também é um golpe
pesado para outro estúdio de ci-
nema, a Twentieth Century Fox.
Apesar de não ser a dona das pelí-
culas, a Fox foi responsável por
seu lançamento desde que o pri-
meiro filme da saga foi lançado,
em 1977.

No entanto, já havia uma rela-
ção entre a Disney e a Lucas Film
desde 1987, quando foi aberta a
primeira atração relacionada à
série na Disneylândia. Desde en-
tão, a atração foi estendida tam-
bém aos parques de Orlando, Pa-
ris e Tóquio. George Lucas tam-
bém licenciou a marca Indiana
Jones para os parques da Disney.
Outro braço da empresa, a rede
de televisão ABC, está desenvol-
vendo uma série semanal basea-
da em Guerra nas Estrelas. /
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Teatro Abril
agora se chama
Teatro Renault

Lílian Cunha

A agência de publicidade japone-
sa Dentsu confirmou ontem que
está negociando há aproximada-
mente um ano a compra da brasi-
leira Fischer & Friends. No en-
tanto, ainda não há previsão pa-
ra o término das negociações, e
não há certeza se o negócio será
mesmo fechado.

A aquisição envolveria 100%
do controle da empresa brasilei-

ra. A maior companhia de publi-
cidade do Japão comprou, no
fim de janeiro, a LOV Interactive
Communications, agência digi-
tal paulistana que movimentou
verbas publicitárias da ordem de
R$ 15 milhões em 2011, de acordo
com dados do Ibope Monitor.
Na época, o valor do negócio não
foi divulgado. Procurada, a Fis-
cher disse que não comentaria
especulações.

Também não há informações
do valor a que poderia chegar a
aquisição da Fischer. Conforme
a mais recente lista das 50 maio-
res agências do País, publicada
na semana passada, a Fischer &
Friends estava em 24.º lugar,
com investimento publicitário
de anunciantes de R$ 606,9 mi-

lhões para o período de janeiro a
setembro de 2012.

Entre os maiores clientes da
agência, com sede em São Paulo,
estão a cerveja Kaiser (Heineken

Brasil), o Grupo JBS, com as mar-
cas Friboi, Flora e Vigor, a Caixa
Econômica Federal e rede vare-
jista Ricardo Eletro.

Criada pelo publicitário

Eduardo Fischer e seu então
sócio Roberto Justus, em
1981, com o nome de Fischer
& Justus Comunicações, a
agência brasileira já mudou
de nome sete vezes. A última
foi em maio do ano passado,
quando deixou de ser
Fischer+Fala para se tornar
Fischer & Friends.

A Dentsu foi fundada em
1901 e é considerada a maior
agência do mundo. Tinha, até
fevereiro, 15% de participação
no francês Publicis, um dos
três maiores grupos de agên-
cias e empresas de comunica-
ção do mundo, junto com Om-
nicom e WPP. A empresa ven-
deu quase 13% dessa participa-
ção para fomentar sua expan-
são fora do Japão, como vêm
fazendo outras empresa japo-
nesas, como a Kirin, dona da
Schincariol.

Japonesa Dentsu negocia compra da Fischer

Tim Cook ‘limpa’ alto escalão da Apple
Fiasco do sistema de mapas e dificuldades de relacionamento motivaram saída de executivos, incluindo o ex-braço direito de Steve Jobs
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O presidente da Apple, Tim
Cook, forçou na segunda-feira
o afastamento do poderoso
chefe do grupo de software pa-
ra celulares da empresa, dan-
do início a uma grande mudan-
ça na administração que levou
à saída do diretor da divisão
de varejo.

Scott Forstall, que foi por um
longo período o braço direito do
fundador Steve Jobs, foi convida-
do a se retirar depois de anos de
atrito com outros executivos do
alto escalão, e também por se re-
cusar a assumir a responsabilida-
de pelo fracasso do novo sistema
de mapas da Apple.

Segundo fontes da empresa,
Forstall não quis assinar um pe-
dido público de desculpas quan-
do o software de mapas que subs-
tituiu o popular Google Maps
nos aparelhos da Apple trouxe
erros constrangedores, o que ge-
rou diversas críticas. Tim Cook,
então, tomou seu lugar e assinou
o pedido de desculpas. O executi-
vo deixará a empresa no próxi-
mo ano, segundo comunicado
oficial da Apple.

Essas mudanças de comando
são as maiores realizadas na
Apple em mais de uma década e
constituem a primeira medida
de peso adotada por Tim Cook
para adequar sua equipe admi-
nistrativa desde a morte de Jobs,
no ano passado.

John Browett, que foi contrata-
do para chefiar a divisão de vare-
jo da companhia há apenas sete
meses, depois de trabalhar co-
mo CEO da varejista britânica Di-
xon’s, também está de saída. As
medidas que adotou para aumen-
tar os lucros do seu setor cria-
ram uma relação hostil com fun-
cionários. Fontes da Apple disse-
ram apenas que ele era a “pessoa
errada” para o cargo.

“Essas mudanças mostram
que Tim Cook está imprimindo
autoridade na empresa”, disse
Ben Wood, analista da CCS In-
sight. “Talvez a decepção com a
história dos mapas tenha feito
de Forstall o bode expiatório.”

Embora a Apple desfrute de
um enorme sucesso desde que

Tim Cook assumiu a direção, os
tropeços recentes, incluindo o
fiasco do software de mapas e al-
gumas decepções em termos de
receitas, deixaram nítidos os de-
safios de longo prazo para a ma-
nutenção de sua posição no mer-
cado de tablets e smartphones.

Concorrência. Google, Ama-
zon, Microsoft e Samsung são
concorrentes poderosas da
Apple e estão determinadas a ter
uma fatia maior de mercado. “A
concorrência está cada vez mais
veloz na corrida para se igualar à
Apple”, disse Tim Bajarin, presi-
dente da empresa de consultoria
e pesquisa Creative Strategies.

Com as mudanças na direção
da Apple, o elogiado chefe da di-
visão de design industrial, Jona-
than Ive, assumirá uma respon-

sabilidade maior – passará a su-
pervisionar o design de software
e hardware da companhia.

Eddy Cue, executivo que diri-
ge a área de produtos online se
encarregará do Apple Maps e do
software de busca Siri. Craig Fe-
derigh, que controla o software

OX, que capacita os computado-
res Macintosh, também respon-
derá pelo iOS. As lojas Apple de-
vem se reportar diretamente a
Cook, enquanto ele busca um
chefe para a divisão.

Mapas e relações. Fontes pró-
ximas à Apple afirmaram que a
saída de Forstall era preparada
havia anos. O incidente com os
mapas só abreviou a decisão. Ve-
terano de 15 anos na companhia,
ele chegou a ser considerado um
possível candidato a presidente
e teve papel fundamental na cria-
ção do iPhone e do iPad.

Mas também era considerado
de difícil trato – provocava mui-
tos atritos com outros executi-
vos por causa do seu estilo agres-
sivo. Com a morte de Jobs, não
encontrou muitos defensores

no alto escalão da empresa.
O destino do executivo, que

controlava uma equipe de mil
funcionários que se reportavam
diretamente a ele, foi selado pe-
lo fiasco do software de mapas.
Mesmo depois dos protestos
dos consumidores sobre as defi-
ciências do produto e a insistên-
cia para a Apple retornar ao Goo-
gle Maps, Forstall não reconhe-
ceu a gravidade do problema, dis-
se uma fonte.

Pelo contrário: ele comparou
a situação às queixas sobre a an-
tena no primeiro iPhone e insis-
tiu que a situação se acalmaria
sem precisar de um pedido de
desculpas público. Mas Tim
Cook discordou e assinou uma
carta pública em que a empresa
tentava se explicar aos clientes.

Segundo a Apple, as medidas

adotadas na segunda-feira têm
por objetivo aprimorar “a colabo-
ração” entre as operações de ser-
viços, software e hardware. Fors-
tall atuará como assessor de
Cook até sua saída.

Reunir as equipes de software
para computadores pessoais e
móveis sob a direção de Craig Fe-
derigh deve melhorar as opera-
ções dentro da companhia, parti-
cularmente no momento em
que as características de smart-
phones e PCs ficam cada vez
mais parecidas.

Segundo analistas, Jonathan
Ive, agora responsável pelo de-
sign de todos os produtos, teve
papel fundamental no sucesso
da empresa, conferindo aos pro-
dutos da Apple uma aparência e
uma qualidade inconfundíveis. /

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

DISNEY PAGA US$ 4 BI
PELA LUCASFILM
Empresa é dona da saga ‘Guerra nas Estrelas’

Nova ordem. Tim Cook, presidente da Apple, assinou um pedido de desculpas por sistema de mapas e demitiu o executivo que recusou-se a fazê-lo

Imagem. George Lucas (D) e sua criação, Darth Vader

Busca. Agência Dentsu tenta crescer fora do Japão

● Mão firme

Se fechada, compra será
a segunda aquisição da
multinacional da
propaganda no Brasil,
depois da LOV, em janeiro

BEN WOOD
ANALISTA DA CCS INSIGHT
“Essas mudanças mostram
que Tim Cook está imprimindo
autoridade na empresa.”

“Talvez a decepção com a
história dos mapas tenha feito
de (Scott) Forstall o bode
expiatório.”

O Teatro Abril, em São Paulo, te-
rá um novo nome a partir de ama-
nhã: passará a se chamar Teatro
Renault. A mudança é resultado
da assinatura de um novo contra-
to de “naming rights” (direitos
de nome) entre a fabricante de
automóveis e a T4F Entreteni-
mento, dona do teatro. O contra-
to tem duração de cinco anos, ou
seja, até o ano de 2017, renová-
veis por mais cinco anos.

Instalado em um edifício de
5.532 metros quadrados, o Tea-
tro Renault tem capacidade para
1.552 espectadores e já foi palco
para diversos espetáculos da
Broadway. / AGÊNCIA ESTADO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2012, Economia & Negócios 2, p. B22.




