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Mesmo com o nome de um dos
astros consagrados por Holly-
wood, o americano James B.
Stewart não conseguiu cons-
truir uma carreira como ator à
altura– suamelhorperforman-
cefoienvergarotrajeeamásca-
ra do Pateta e, durante um ano
e meio, alegrar diversas crian-
ças que visitaram a Disneylân-
diadaFlórida.Seaatuaçãonão
era digna de nota, o sacrifício
bem que lhe valeria um Oscar.
Stewart conta que a visão do
Pateta não émuito boa: as ore-
lhas compridas obstruem sua
visão periférica e o nariz avan-
tajado a prejudica ainda mais.
Oqueelemaisenxergaéochão
aosseuspés,necessitando,por-
tanto, da discreto auxílio de
dois ajudantes humanos que o
orientam pelo parque.
Nopapeldeadvogadoejorna-
lista,porém,Stewartdestacou-
secombrilho.Dispondodeaces-
soinéditoaantigoseatuaisexe-
cutivos do conselho diretivo da
Disney, uma das maiores em-
presas de entretenimento do
mundo, assim como milhares
de cartas, memorandos, trans-
crições e documentos manti-
dos em segredo, ele consumiu
doisanosemeiodetrabalhopa-
ra reconstruir a guerra civil
que se instalou no comando da
empresa,envolvendofuncioná-
rios graduados que participa-
ramdetramasdeganância,ras-
teiras e jogadas de risco. O re-
sultado de tamanha investiga-
ção é o caudaloso Disney War
(622 págs., R$ 70), livro que a
Ediouro acaba de lançar.
Os personagens são muitos
(Stewartatémontaumorgano-
grama de todas as empresas
que formam o conglomerado
Disney),masdoisnomessedes-
tacam: Roy Disney, presidente
daWaltDisneyAnimationeso-
brinho do lendário fundador, e
Michael Eisner, presidente do
conselho e principal executivo,
responsável por um espetacu-
lar aumentono faturamentodo
grupo durante os 21 anos que
esteve no comando.
Inicialmente amigos, como
convém a uma boa história de
trapaças (foi Roy quem levou
Eisner,entãocomumacarreira
fulgurante na Paramount Pic-
tures, para o comando da Dis-
ney, em 1984), eles entraram
em rota de colisão quando Eis-
ner, extremamente desconfia-
do das ações de Roy, incumbiu
executivosdacompanhiadees-
pioná-lo. Agarrado ao poder
com uma intensidade de Rei
Lear, Eisner estava convenci-
dodeseroúnicoa tero instinto
criativoeahabilidadeadminis-
trativapara conduzir o conglo-
merado no gigantesco mundo
de entretenimento. “Ele se via

como o autêntico sucessor de
Walt Disney”, disse Stewart,
em uma entrevista por e-mail.
De fato, ao aceitar o convite
de Roy, que era a verdadeira
personificação daDisneyCom-
panyedoqueela representava,
o último diretor da empresa
com o sobrenome de seu cria-
dor, Michael Eisner iniciou
uma verdadeira revolução no
grupo, abalado na época com o
fracasso da fábula futurista
Tron.Mesmosemnuncatervis-

to sequer umdesenho animado
produzido pela Disney, Eisner
recuperou a vitalidade damar-
ca, produzindo filmes baratos
mas comboa história.
Paraisso,contoucomotalen-
to de Jeffrey Katzenberg, com
quem trabalhara na Para-
mount.Juntos,produziramcer-
cade40trabalhosporano, com
destaque para o resgate da li-
nhaclássicadedesenhos, inicia-
dacomAPequenaSereiaatéche-
garnabem-sucedidafusãocom
o estilo Broadway, produzindo
desenhosmusicaiscomoABela
e a Fera. “Acredito que O Rei

Leão representa o auge da era
Eisner”, comenta Stewart.
Osnúmeros confirmamo su-
cesso dessa trajetória – na se-
gunda metade da década de
1980, a Disney tornou-se a pro-
dutoramais lucrativadosEsta-
dos Unidos. Até a chegada de
Eisner, a companhia faturava
US$ 100 milhões por ano; sob
seu comando, a cifra saltou pa-
raestonteantesUS$4,5bilhões
anuais em2004. Por conta des-
sa façanha, o salário de Eisner
tambémcomeçouaengordar, a
pontodeamealharmaisdeUS$
40milhõesem1988esetornaro
executivo mais bem pago da
América naquele ano.
Eisner consagrava-se como
overdadeiroReiLeãoesuache-
gadaparecia finalmenteconfir-
marqueWaltDisneyhaviamor-
rido.Afinal,atéentão,acompa-
nhia vivia a clássica dependên-
ciadeumfantasma,pois,diante
de qualquer dilema, todos os
funcionários, do faxineiro até o
poderoso CEO, perguntavam-
se: “Bem, o que Walt teria fei-
to?”Comoninguémtinhaaexa-
ta resposta, nada era feito.
Aconcentraçãodepodernas
mãosdeEisner, noentanto, im-
pediu que a companhia desse
passos que seriam decisivos.
Stewart conta, por exemplo,
que a Disney poderia ter com-
prado 50% dos estúdios Pixar
em1988.Ouseja, investiriapar-

cosUS$15milhõesemumaem-
presa que desenvolvia uma fer-
ramenta de software para ani-
mação. Mas não houve acordo
porque os orgulhosos engrava-
tados da Disney diziam que a
companhianãofaziapesquisas.
Mais esperto, Steve Jobs, da
Apple, acabou fazendo negócio
na ocasião e a Pixar tornou-se
uma verdadeira mina de ouro,
produzindo pepitas como Toy
Story,ProcurandoNemo eOs In-
críveis, queaDisneyapenasdis-
tribuía e co-financiava. Ao final
de uma década, porém, a ero-
sãonorelacionamentocomEis-
ner obrigou Jobs a buscar um
novo parceiro de distribuição.
Isso aconteceu há dois anos.
O espírito centralizador de

Eisner aos poucos convenceu
os grandes talentos da empre-
sa, que ele mesmo trouxera, a
buscar trabalho emoutras sea-
ras. O caso de Jeffrey Katzen-
berg talvez tenha sido o mais
significativo – responsável pelo
renascimento do Departamen-
to de Animação (setor tratado
com carinho por Stewart em
seulivro,especialmentepeloze-
loso trabalho desenvolvido pe-
los artistas mesmo com as tur-
bulências na presidência), ele
se cansou do egocentrismo do
antigo aliado e rumou para a
Dreamworks, que tem Steven
Spielberg entre os sócios.
Por essa época, Roy Disney

já tramava uma revolta no con-
selho administrativo. Sua raiva
se tornou incontrolável quando
um dos assistentes de Eisner ,
durante um encontro, convi-
dou-oasetornarconselheirovi-
talício o que, na prática, seria
forçá-lo a uma aposentadoria
compulsória. Assim, o velho
Roy,ohomemqueadoravaesta-
cionar suaFerrari 1999 sempre
no mesmo espaço reservado à
diretoria,setornariaumembai-
xadorda empresa, viajandope-

lomundocomoherdeirodesan-
gue da família Disney.
Em pouco tempo, o castelo

deLearruiria.Ocolapsodasne-
gociações com a Pixar, aliado à
saída repentina de Roy do con-
selhoeàreorganizaçãodadire-
toria de um dos braços do con-
glomerado, a rede ABC, culmi-
naram com uma rebelião de
acionistasquedeixouEisnerpu-
blicamente humilhado e sem
sua presidência, mas não sem
seupoder.Aexpulsãodoconse-
lhoaconteceuem2004,masEis-
nersódeixariaacompanhiaem
definitivo em outubro passado,

mesmocomumcontratoquese
expiraria neste ano.
Em seu lugar, assumiu Ro-

bert Iger, que transformou em
prioridade recolocar o relacio-
namento da empresa nos tri-
lhos, impulsionando negocia-
ções. A principal encerrou-se
na semana passada, com a Dis-
ney comprando a Pixar por
US$ 7,4 bilhões. “Acredito que
a Disney necessita de um líder
quereestimule oespírito criati-
vo em seu coração”, comenta
Stewart, para quem a fusão da
identidade de Eisner com a da
Disneynãoéumfenômenoraro
– tradicionalmente, foi o que
conduziu ao declínio quase to-
das monarquias absolutas da
história.Comoumpersonagem
shakespeariano, o obcecado
Eisnerdescuidoudasresponsa-
bilidades e respondeu apenas
às necessidades de seu ego.
AobradeStewart soma-sea

uma variada biblioteca em tor-
nodamarcaDisney.EmOPrín-
cipeSombriodeHollywood(Mar-
co Zero), por exemplo, Marc
Eliot apresenta a face sinistra
deWaltDisney,umanti-semita
que entregou comunistas, sub-
versivose judeusduranteoma-
carthismo.JáArielDorfmanes-
creveu,nosanos1970,océlebre
ComoLeroPatoDonald,umsar-
cástico ensaio sobre a cultura
demassas.Oquecomprovaque
Disney ainda é umclássico. ●
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