
PROCURANDO TALENTO
A compra da Pixar pela Disney mostra como as empresas estão dispostas
atualmente a pagar caro para ter gente criativa

JOÃO SORIMA NETO

ADisney fez na semana passada seu
lance mais ousado para recuperar

o prestígio no segmento de filmes in-
fantis. A empresa desembolsou US$
7,4 bilhões para comprar o estúdio Pi-
xar, de Steve Jobs, um dos pioneiros no
mundo da animação digital e também
dono da Apple. Nos últimos anos, as
duas empresas já vinham trabalhando
em parceria. A Pixar entrava com a in-
teligência, criando histórias e persona-
gens fantásticos, como o peixinho Ne-
mo ou os brinquedos animados de Toy
Sfory. A Disney ficava com o traba-
lho braçal: era a encarregada de dis-
tribuir os filmes e investir algum di-
nheiro na produção. Muito pouco pa-
ra uma companhia que realizou a pri-
meira animação sonorizada da Histó-
ria, tornou o camundongo Mickey um
ícone cultural conhecido em todo o
mundo e criou clássicos como Cinde-
rela. Com o negócio, a Disney quer vi-
rar esse jogo.

Sua investida revela a importância
do capital humano, o talento dos fun-
cionários para trazer novas idéias. "O
grande diferencial das empresas que
hoje estão crescendo e inovando é seu
banco de cérebros, e não a tecnologia
ou a infra-estrutura", diz Robert Wong,
presidente da consultoria Partnership
and Learning. A Pixar apostou nis-
so. Capturou os maiores talentos em
animação digital disponíveis no mer-
cado. Entre eles, John Lasseter, um
dos mais respeitados profissionais de
animação digital do planeta. Lasse-
ter, que iniciou sua carreira na própria
Disney, terá o desafio agora de revi-
ver os bons tempos da companhia nes-
se segmento. "Ele é o melhor exem-
plo de como hoje o valor de merca-
do das empresas reflete o capital in-
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Steve Jobs (a esq.), da Pixar,

e Robert Iger, da Disney:
negócio de US$ 7,4 bilhões
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telectual que ela tem em seus qua-
dros", diz Ana Maria Roux, profes-
sora do Ibmec São Paulo.

O segmento de animação é estra-
tégico para uma companhia que cons-
truiu sua marca criando fantasia. São
os personagens dos filmes da Disney
que movimentam seus parques, os pro-
dutos vendidos em todo o mundo e re-
cheiam os programas de suas emis-
soras de TV. Só para ter uma idéia, os
seis filmes que saíram da parceria Dis-
ney-Pixar renderam juntos US$ 3,2 bi-
lhões pelo mundo. Isso sem contar o
faturamento com a venda de produtos.
Outras empresas também já percebe-
ram a importância desse filão. Recen-
temente, a Paramount Pictures pagou
US$ 1,6 bilhão para ficar com a Dream-
Works, de Steven Spielberg, Jeffrey
Katzenberg e David Geffen.

Nos últimos anos, a Disney perdeu ter-
reno para a concorrência por uma ra-
zão simples. Cresceu demais, virou um
imenso conglomerado que reúne des-
de resorts até emissoras de TV e per-
deu o foco no negócio dos desenhos
animados. Na década de 80, a com-
panhia percebeu o erro e contratou Jef-
frey Katzenberg para cuidar desse seg-
mento. Katzenberg produziu blockbus-
ters como Uma Cilada para Roger Rab-
bit, A Pequena Sereia e A Bela e a Fe-
ra. Mas, em 1994, saiu da empresa pa-

ra fundar com Spielberg a DreamWorks.
Antes, aproximou a Disney e a Pixar,
que se tornaria sua principal fornece-
dora de personagens e histórias.

Os analistas avaliaram a aquisição
como uma vitória de Steve Jobs. Há
dois anos, ele brigou com o então CEO
da Disney, Michael Eisner, para mu-
dar as regras da sociedade. Jobs acha-
va que a Disney deveria receber ape-
nas um percentual pela distribuição, e
não dividir os lucros de cada filme. Eis-
ner bateu o pé. Os dois não chegaram
a um acordo e tinham decidido encer-
rar a parceria. O
sucessor de Eisner,
Robert Iger, voltou
atrás para não
perder o banco de
talentos da Pixar.
Agora, além de re-
ceber mais do que
valiam as ações da
Pixar no mercado,
Jobs vai ganhar
um lugar de des-
taque no Conselho
de Administração
da Disney. Tam-
bém se tornou o
maior acionista in-
dividual da em-
presa. Nada mal
para ele, que ad-
quiriu a Pixar do

PARCERIA DE SUCESSOS
Os seis filmes produzidos por

Pixar e Disney viraram
fenômenos mundiais de bilheteria

- em US$ milhões

diretor George Lucas por US$ 10 mi-
lhões há uma década.

No mercado americano, os especia-
listas avaliam o negócio de duas for-
mas. Os otimistas acreditam que a Dis-
ney deu uma tacada certeira. Para Ka-
therine Styponias, da Prudential, a
convergência entre tecnologia e con-
teúdo será fundamental para o cresci-
mento do estúdio nos próximos anos.
"Em nossa avaliação, nenhuma com-
panhia entende tanto de tecnologia
e de consumidores quanto a Apple.
E a estrutura da Pixar vai fornecer o

conteúdo", diz a
analista. Os pes-
simistas enxer-
gam algumas tur-
bulências no fu-
turo. Segundo Mi-
chael Savner,
analista do Bank
of America Secu-
rities, a Pixar cres-
ceu e virou um fe-
nômeno baseada
em sua cultura de
independência e
foco na qualida-
de. "O risco nessa
aquisição é que
essas duas carac-
terísticas sejam
sacrificadas", diz
Savner. 
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