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Os executivos de mídia que
atuam nos bastidores do seriado
"Desperate Housewives", um su-
cesso da TV americana, avaliam o
lançamento de produtos de con-
sumo — que podem incluir de
perfumes a lingerie — na tentati-
va de explorar o seriado popular,
que no Brasil é transmitido pelo
canal de TV a pago Sony.

A Walt Disney, o conglomera-
do de entretenimento cuja rede
ABC produz o programa, está
procurando uma marca de con-
sumo baseada no seriado como
parte de uma grande expansão
em produtos vinculados a filmes
e programas de televisão.

"Desperate Housewives é um
fenômeno. Estamos muito inte-
ressados nele para produtos nas

áreas de cuidados pessoais, aces-
sórios e vestuário", diz Andy Mo-
oney, chefe da unidade de produ-
tos de consumo da Disney.

O merchandising tornou-se
uma parte cada vez mais impor-
tante do setor de mídia, contri-
buindo com negócios de alta
margem em torno de programas
e filmes de sucesso. Campeões
de bilheteria como "Harry Pot-
ter" e a trilogia "O Senhor dos
Anéis" geraram uma indústria
de jogos e brinquedos.

A Disney elevou a experiência
a um novo patamar, desenvol-
vendo perfumes em torno de se-
riados americanos como "All My
Children" e camisetas que são
vendidas a US$ l ,4 mil.

A companhia já movimenta
US$ 15 bilhões em vendas anuais
decorrentes de merchandising e
Mooney prevê um acelerado
crescimento no faturamento. "As
vendas de US$ 15 bilhões que ob-

tivemos representam menos de
2% do mercado de produtos de
consumo", afirma. "Acredito que
podemos aumentar as vendas do
varejo, de US$ 15 bilhões para
US$ 25 bilhões, ao longo dos pró-
ximos cinco a sete anos."

O executivo também projeta
crescimento de dois algarismos
nos ganhos da unidade, que ge-
rou lucro operacional de US$ 543
milhões no ano fiscal passado.

Pelo plano de expansão, a
Walt Disney espera incrementar
sua presença em marcas líderes,
produtos para cuidados pes-
soais, utilidades domésticas e
aparelhos elétricos. Mooney, que
está consciente das crescentes
preocupações com a obesidade
infantil, declarou que o poder
de marca da Disney poderá ser
utilizado para estimular a ali-
mentação saudável. A empresa
tem acordos com varejistas de
frutas e busca o setor de água

engarrafada como mais uma
área de crescimento.

Mooney, que ingressou na em-
presa há cinco anos vindo da Ni-
ke, disse que o setor de bens de
consumo está em franca expan-
são e poderá gerar US$ l ,5 bilhão
a US$ 2 bilhões em vendas no mé-
dio prazo. Ele destacou persona-
gens como Mickey Mouse, Ursi-
nho Poof e Power Rangers, entre
outros, como "franquias de pri-
meira linha".

Embora considere a venda ca-
sada de produtos baseados nos
programas da rede de TV ABC, in-
clusive "Desperate Housewives",
ele disse que a Disney poderá de-
senvolver três novas marcas de
primeira linha. Elas serão basea-
das no desenho animado de su-
cesso Toy Story, nos filmes "Chro-
nicles of Narnia" (As Crônicas de
Narnia), que serão lançados em
breve, e no campeão de vendas
"Piratas do Caribe".

jaime

Fonte: Valor Econômico / Financial Times, São Paulo, 7 mar. 2005. Empresas, p. B2.




