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A luta pelo poder numa empresa que nasceu para produzir sonhos. 
 
O mundo maravilhoso de Disney é bem menos ingênuo do que o andar desengonçado de Pateta 
ou a doçura de Mickey Mouse. É claro que todos os habitantes da Terra descobrem isso logo 
depois que deixam de acreditar em Papai Noel. Mas é sempre um choque quando aquela fantasia 
toda é desnudada diante de nossos olhos - mesmo que, agora, sejam de adultos. É duro chamar a 
Disneylândia de Walt Disney Company. Faz toda a diferença. Logo no primeiro parágrafo do livro 
"Disney War", o jornalista James B. Stewart lembra aos leitores que, enquanto o planeta brinca 
com as fascinantes criações deste universo mágico, os executivos da WDC brincam com Ferraris 
de verdade. Isso também faz muita diferença. 
 
Stewart foi generoso em usar toda a sua habilidade de bom repórter (ganhou um prêmio Pulitzer 
em 1988 com reportagens sobre a quebra da bolsa e negociações privilegiadas) para contar ao 
mundo uma história tão inacreditável quanto a de Walt Disney, o inventor do império, morto de 
câncer em 1966. Mesmo antes desta data fatídica, a guerra do título já existia. Um pouco mais 
escamoteada pelas relações familiares de Walt com seu irmão Roy, com quem fundou este 
gigante da diversão em 1923. Desde o momento em que Walt trocou o nome da empresa de 
Disney Brothers para Walt Disney, com a desculpa de que seu talento criador precisava de mais 
holofotes, a coisa nunca mais foi a mesma. 
 
A história contada por Stewart começa com a chegada de um executivo talentoso chamado 
Michael Eisner para comandar a companhia. Seu herói venceu resistências aparentemente 
intransponíveis para sentar-se na cadeira que foi do próprio Walt, mesmo já sendo o responsável 
por sucessos como "Indiana Jones" e "Um Tira da Pesada", entre outros, nos tempos em que 
comandou a Paramount. O fim desta saga terminou depois de concluído o livro, mas pode-se 
conhecê-la lendo os jornais e revistas do mês passado. Após Eisner deixar seu posto, em 2005, 
20 anos depois de assumi-lo, a Disney finalmente comprou a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Foi 
certamente a última batalha perdida por Eisner, desafeto de Steve Jobs, criador da Pixar e 
inventor do Macintosh. Foi também o jeito que Golias (a Disney, com faturamento de 30 bilhões 
de dólares em 2005) encontrou para vencer Davi (a Pixar, com seus 273 milhões de dólares, mas 
com muito mais sucessos, como "Toy Story"). Ou seja, engoli-lo. 
 
O livro conta como isso tudo começou. Antes de entrar em intrigas, puxadas de tapetes, traições, 
jogadas de acionistas, desonestidades, competição desleal e outras aventuras muito presentes no 
mundo maravilhoso de Disney, Stewart cumpriu a tarefa obrigatória a todos os executivos da 
companhia: vestir literalmente a roupa de um personagem e vivê-lo por um dia na porta da 
Disneylândia. Stewart escolheu o Pateta. O relato é impagável. E depois descobriu que ninguém 
dentro daquele conselho administrativo poderia interpretar este personagem com veracidade 
convincente, por pura falta de afinidade ao papel. 
 
O primeiro a sofrer na pele foi Roy, que mais tarde foi obrigado por Walt a comprar seu próprio 
nome de família, como condição para usá-lo comercialmente. O filho de Roy, como se sabe, 
embora principal acionista da DWC, foi ludibriado de todo jeito pelos executivos e acionistas, que 
sempre foram ligados a Walt, a ponto de deixar a companhia. A cada porta ou janela do castelo 
aberta por Stewart, o leitor tem uma surpresa seguida de lições de gestão, governança 
corporativa, administração de pessoal. Claro, muitas são lições que jamais devem ser ensinadas 
aos fãs de Mickey. Totalmente proibidas para menores. 
 
Eisner chegou ao topo da Disney sem nunca ter assistido aos desenhos que consagraram a 
companhia. Como diria o Pateta, usando a única palavra que Walt lhe permitiu dizer: "Poxa!". Não 
conhecia nada sobre a Disney. Só que tinha criado nada menos que Indiana Jones e soube sair 
muito bem da Paramount, onde liderou por 11 anos.  



No momento de sua demissão, quando foi convidado a assinar o comunicado ao mercado 
financeiro, Eisner recusou-se a fazê-lo antes de seu cheque de 1,5 milhão de dólares ser 
descontado. Ele desconfiava do antigo chefe. Esperou 24 horas e saiu. Claro, o autor aproveita o 
episódio para situar o leitor: mais do que a guerra pela direção da Disney, estamos falando da 
guerra-mãe, a de Hollywood - onde os fracassos podem receber muito mais aplausos do que os 
sucessos. 
 
"Disney War" conquista os fãs, por seus ótimos relatos de como surgiram os desenhos que se 
tornaram inesquecíveis, conquista jornalistas por ser uma reportagem primorosa e conquista 
economistas, por ser a história de uma empresa e tanto de um setor e tanto para um país e 
tanto. E também prende a atenção de administradores, por destrinchar a crueldade do mundo 
corporativo. Basta contar que Roy ganhou de E. Cardon Walker, sucessor de Walt e antecessor de 
Eisner, o apelido de "sobrinho idiota". 
 
Roy vinga-se. Quando Walker pendura as chuteiras, o genro de Walt, Ron Miller (criador da 
Touchstone) acredita tanto que será presidente quanto uma criança na existência do Pluto. Roy 
mexe seus pauzinhos. Ações são vendidas e compradas em tempo recorde. Do dia para a noite, 
quem não tinha votos no conselho passa a ter. Quem tinha muitos passa a ter poucos. Roy, o 
idiota, triunfa com a nomeação de Eisner. Ron nunca precisou vingar-se. Roy, mais tarde, é traído 
por Eisner. Em uma palavra: "Poxa!" 
 
E olha que Eisner, na Paramount, condena seu braço direito, o produtor Larry Gordon, por traição. 
Em uma das cenas memoráveis relatadas por Stewart, Eisner se joga num lago, de roupa e tudo, 
só para não olhar na cara de Gordon. Em todo o livro, aparecem histórias folclóricas do jeito 
Eisner de ser e suas lições de gestão: "A intoxicação de um grande sucesso pode levar a uma 
sensação de que a sorte vai continuar. (...) Os sucessos tendem a nos fazer esquecer o que gerou 
o sucesso e, exatamente quando você menos desconfia, um grande erro muda o jogo. O sucesso 
nos atirará para o erro fatal?". 
 
Isso tudo pode ser engraçado, mas o clima cômico perde sentido quando paramos para analisar o 
fim da história. A guerra civil na Disney, com Eisner de um lado e Roy de outro, levou a 
companhia a um marasmo de criatividade, com exceção, talvez, de "O Rei Leão". Mesmo tofo o 
empenho de seus profissionais foi insuficiente para impedir a devastação da empresa em meio ao 
tiroteio que acontecia na cúpula. Quando Roy deixa a WDC, as ações estão estagnadas, os 
acionistas amargavam queda de rendimentos e seus produtos de qualidade discutível perdiam 
sucessivamente para novos concorrentes, como a própria Pixar. A aquisição da empresa de Jobs 
jamais pode ser interpretada como uma vitória da Disney. A leitura de "Disneywar" deixa isso 
bem claro. E os acontecimentos mostram que, mesmo sem Eisner e Roy, essa guerra continua. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 fev. 2006, Eu & Livros, p. D6. 
 


