


Os filmes do Homem-Aranha já faturaram uma
fortuna, mas não para sua editora. Agora a empresa
está fazendo seus próprios filmes e recrutando seus
personagens secundários para estrelar em
papéis principais. Terá o novo diretor de estúdio
da Marvel os superpoderes necessários?

O
HOMEM-ARANHA, COMO TODO FÃ DE HISTÓRIAS EM
QUADRINHOS SABE, NÃO É O MAIS PODEROSO SU-
PER-HERÓI ENTRE OS SUPER-HERÓIS. Ele não é capaz
de empurrar planetas como o Super-Homem da DC Comics (per-
tencente à Time Warner, controladora da editora da FORTU-
NE). Ele é apenas um adolescente inseguro que, depois de um

encontro com uma aranha radioativa, consegue escalar paredes e balan-
çar-se por aí numa teia. Todavia, esse aracnídeo brincalhão da Marvel é o
mais rentável super-herói de Hollywood. Os filmes Homem-Aranha e Ho-
mem-Aranha 2, da Sony, já faturaram no mundo mais de US$ 3 bilhões em
bilheterias, DVDs e televisão. E o Homem-Aranha 3 atingiu o recorde de
US$ 151,1 milhões no final de semana do lançamento nos EUA.

Era de se esperar que David Maisel, recém-nomeado chairman da Marvel
Studios, divisão de Hollywood da editora, estivesse ansioso para falar sobre o su-
cesso do Homem-Aranha, porém não está. Por quê? A Marvel não revela quan-
to lucrou com os dois primeiros filmes do Homem-Aranha. Mas, segundo uma



análise da Lehman Brothers, o faturamento total foi de apenas
US$ 62 milhões. O Homem-Aranha não é a única estrela da
Marvel a fazer muito dinheiro para outros. O filme Quarteto
Fantástico, da Fox, lançado em 2005, faturou US$ 624 milhões.
Para a Marvel, rendeu apenas US$ 13 milhões. (A seqüência,
Rise ofthe Silver Surfer, estréia em 15 de junho.) Os três filmes
dos X-Men, também produzidos pela Fox, arrecadaram US$ 2
bilhões. A fatia da Marvel foi de US$ 26 milhões.

DESDE O LANÇAMENTO DE SEUS PERSONAGENS na dé-
cada de 60, a Marvel passou por altos e baixos, incluindo uma fa-
lência em 1996. Para levar os super-heróis de primeira linha
para as telas, executivos diferentes fizeram uma série de negó-
cios em momentos errados ou um planejamento falho. Agora,
cabe a Maisel, 44 anos, com MBA de Harvard, que começou a
carreira no Boston Consulting Group, fazer os heróis de segun-
da linha tão lucrativos para a empresa quanto os heróis da equi-
pe titular foram para a Sony e a Fox.

Para conseguir isso, a Marvel começou a fazer seus próprios
filmes. A Merrill Lynch reuniu um grupo de bancos e fundos de
hedge dispostos a colocar à disposição da empresa um crédito
renovável de US$ 525 milhões. A Marvel planeja fazer dez fil-
mes, começando com O Homem de Ferro, já em produção e es-
trelando Robert Downey Jr. no papel de Tony Stark, o milioná-
rio empresário que virou super-herói de armaduras, e Gwyneth
Paltrow no papel de sua secretária Virgínia "Pepper" Potts.
Uma seqüência do malfadado Hulk, da Universal, com Edward
Norton e Liv Tyler, também está planejada para o próximo ano.

A Marvel, que espera gastar entre US$ 100 milhões e US$
165 milhões para produzir cada um dos filmes, está apostando
alto. Aliás, a empresa está apostando seus personagens. A em-

presa fez um acordo com a seguradora Ambac para cobrir o pa-
gamento dos juros aos credores principais, caso os filmes fracas-
sem. Caso isso venha a ocorrer, a Ambac ficará com os direitos
do filme do Homem de Ferro e seus poderosos correligionários.

Conseguirá a Marvel triunfar com um naipe de personagens
- como o recém-falecido Thor (porém, certamente ressuscitá-
vel), o Capitão América e o Homem-Formiga - que, embora
amados pelos fãs antigos de histórias em quadrinhos, são desco-

nhecidos das crianças de hoje? E possível uma editora de his-
tórias em quadrinhos tornar-se um rentável estúdio de Holly-
wood? Wall Street acredita que sim. Já no começo de maio, as
ações da Marvel eram negociadas a US$ 29, contra US$ 20 há
um ano. Isso se deve, em parte, à nova estratégia, mas também
à terceira aparição do Homem-Aranha, que deve render bas-
tante merchandising para a Marvel.

A história dos insucessos da Marvel em Hollywood - e a es-
perança de finalmente acertar as coisas - é a história de três
executivos. Os dois primeiros são praticamente super-heróis
aos olhos dos ias da Marvel: Stan Lee, 84 anos, o lendário ex-
redator-chefe, e Avi Arad, 59 anos, ex-chairman e CEO da
Marvel Studios, que usou sua paixão pelos super-heróis e seu

dom como vendedor para gerar o entusiasmo pelos X-
Men e pelo Quarteto Fantástico, em Hollywood e em
Wall Street. Há também Maisel, que se juntou à em-
presa em 2004 e espremeu Arad para fora - da mes-
ma forma como Arad havia feito com Lee há uma dé-
cada. Ele pode parecer não estar aos pés de seus pre-
decessores. Todavia, seus chefes - e investidores - es-
peram que ele se torne uma figura arquetípica da
Marvel, não muito diferente do Homem-Aranha: um
fracote que desenvolveu habilidades fantásticas e
vence todos os obstáculos para fazer o bem. Ou, no
caso de Maisel, fazer muito dinheiro.

Apresentado em 1962, ele é a encarnação loira do
deus nórdico do trovão. Ele brande um martelo en-
cantado e fala num dialeto do estilo 'Shakespeare en-
contra os irmãos Marx': "Temei inimigos! Nossos gol-
pes são pela Terra e pelo Reino Eterno!"

O desafio para a Marvel Studios é conseguir pe-
gar aquilo que Stan Lee e o brilhante artista Jack
Kirby foram capazes de fazer funcionar nas histó-
rias em quadrinhos há 45 anos e transformar numa
franquia da Hollywood do século XXI. É isso que

o roteirista Mark Protosevich, cujos créditos incluem o fil-
me A Cela e Eu Sou a Lenda, vem tentando fazer. Numa
manhã de fevereiro, ele está no viva-voz nos escritórios da
Marvel em Hollywood contando a vários executivos o pro-
gresso. "Não estamos falando aqui de uma interpretação de
deuses ao estilo New Age", diz ele. "Estamos falando de
deuses vingativos, que interferem." Maisel entra na sala
carregando uma réplica do martelo de Thor. "Isso é apenas



para inspirar vocês", afirma. Ele parece feliz em poder lar-
gá-lo. O martelo é surpreendentemente pesado. Também, o
que você poderia esperar? Na história em quadrinhos, nin-
guém exceto Thor consegue erguer o martelo mágico.

O novo chefe do estúdio não aparenta ser o tipo de pessoa
que saberia disso. Maisel - cujo currículo inclui passagens pela
Walt Disney Co. e a Endeavor Talent Agency - não tem a des-
contração que se esperaria de alguém cujo trabalho é fazer fil-
mes sobre caras usando collants. Ele fala sem parar sobre os
negócios da Marvel. Pense nele como o Capitão Finanças.

Ele afirma que o acordo com a Merrill Lynch, que ele nego-
ciou, permitirá à empresa realizar três coisas. Primeiro, a Mar-
vel ficará com todos os lucros de seus filmes sobre super-heróis.
Segundo, decidirá a data do lançamento, tornando mais fácil
vender bonecos e outros produtos. Por fim, a Marvel poderá
usar o burburinho gerado pelos filmes para fechar mais licen-
ciamentos. "Nada disso seria possível se não pudéssemos dizer
às pessoas, 'sim, estamos fazendo os filmes e controlamos nos-
so destino'", explica Maisel. "Não precisamos esperar alguém
dar o sinal verde para nós." Maisel dá de ombros quando se fala



que a Marvel está apostando alto demais em personagens se-
cundários. Ele diz que o público aparecerá para ver O Homem
de Ferro e outras criações do gênero porque a Marvel é uma
marca poderosa, como a Disney ou a Pixar. Uma marca, acres-
centa ele, com mais de cinco mil personagens para explorar.

O homem que deu vida ao mais importante desses persona-
gens, Stan Lee, mantém o título de chairman emérito. Ele pou-
co tem a ver com os filmes da Marvel atualmente. "Eu nem sou
consultado", diz ele. "Ligam para mim quando querem que eu
faça uma pequena cena, e isso é tudo." O relacionamento dele
com a empresa é complicado. Em 2002, ele processou a Marvel
por milhões referentes a pagamentos de royalties devidos e
mais tarde fez um acordo por valor não revelado.

A história da Marvel começou
realmente em 1961, quando Lee e
Kirby criaram o Quarteto Fantás-
tico, um grupo com personalidades
e problemas equivalentes a seus
poderes. Foi um sucesso tão gran-
de que Lee tentou algo parecido
com o Homem-Aranha, que ele
criou em conjunto com Steve Dit-
ko em 1962. O Homem-Aranha foi
um fenômeno ainda maior. Toda-
via, embora o habilidoso promotor
- e autopromotor - Lee reinven-
tasse o gênero do super-herói, ele
não era um grande homem de ne-
gócios e nunca teve muita sorte ao
levar seus neuróticos heróis até
Hollywood, onde estava o verda-
deiro dinheiro. Em 1968, o editor
Martin Goodman (tio de Lee) ven-
deu a empresa à Perfect Film &
Chemical Corp., que mudou o
nome para Cadence Industries. Ao
final da década de 70, a Cadence
enviou Lee para Los Angeles. Os
principais estúdios não estavam
interessados em heróis fantasiados
que não fossem o Super-Homem.
Isso foi muito antes de a computa-

cão gráfica reduzir os custos de fazer um filme sobre o Ho-
mem-Aranha cujos efeitos especiais não fossem risíveis.

Por fim, a Cadence praticamente entregou de graça os direi-
tos de filmar vários de seus personagens para estúdios de se-
gunda linha como a Cannon Films, cujos filmes de baixo orça-
mento como O Vingador (1989) e Capitão América (1990) aca-
baram sendo fracassos de bilheteria. Não houve grande melho-
ria quando o financista Ronald Perelman assumiu o controle da
Marvel em 1989, planejando usá-la como pedra fundamental de
seu próprio império de mídia. A qualidade dos quadrinhos caiu,
os fãs se rebelaram e a Marvel pediu concordata em 1996.

"PARA PESSOAS COMO EU", diz Avi Arad, "as histórias em
quadrinhos são as derradeiras fábulas". O ex-chairman da Mar-
vel Studios vai além de sua semelhança física com o ator Rip
Torn. Ele também veste preto, fazendo com que os super-heróis
que enfeitam suas roupas ganhem destaque ainda maior.

Arad, que cresceu em Israel lendo quadrinhos em hebraico,
diz que o segredo para fazer filmes bem-sucedidos com super-
heróis está em descobrir as "metáforas para a vida real" em
cada um deles. O Homem-Aranha, por exemplo, é uma história
sobre o amadurecimento de um jovem. Peter Parker aprende a
usar seus poderes com responsabilidade apenas depois de não
ter sido capaz de evitar a morte de seu tio Ben. "Peter é como
outro adolescente qualquer", suspira Arad, que também é pai
de três filhos. "Você dá um carro a um garoto. Ele bebe e diri-
ge. Algo terrível acontece, que molda o resto da vida dele."

Conhecedor da cultura pop, Arad foi no passado um bem-su-
cedido projetista de brinquedos, com criações como a boneca
Pretty Ballerina e a pistola Zap-it, que esguicha tinta invisível.
Em 1989, ele associou-se ao imigrante israelense Isaac Perl-
mutter, cuja empresa Toy Biz tinha negócios com Perelman
para fabricar brinquedos da Marvel. Arad convenceu Perelman

a mandá-lo para Los Angeles para
VIHP1* ^H auxiliar Lee. Não tardou para que

Arad suplantasse Lee como novo
embaixador da Marvel em Holly-
wood. "Avi insinuou-se para o car-
go", conta Lee com uma surpreen-
dente ausência de ressentimento.

A Toy Biz comprou a empresa
em 1998. Naquele mesmo ano, o
trabalho de Arad em Hollywood co-
meçou a dar frutos quando a New
Line lançou Blade, com Wesley Sni-
pes como o matador de vampiros.
Blade vendeu US$ 133 milhões nas
bilheterias no mundo. A Marvel fa-
turou apenas US$ 25.000, porém
esse negócio gerou novos negócios.

Em 1999, Arad e Perlmutter li-
cenciaram o Homem-Aranha para a
Sony. O percentual da bilheteria
não era muito alto quando o Ho-
mem-Aranha estreou em 2002. A
empresa, porém, vendeu tantos
produtos em merchandising que as
vendas líquidas subiram de US$
181 milhões em 2001 para US$ 299
milhões em 2002. Os lucros salta-
ram de US$ l milhão para US$ 80
milhões no mesmo período.



Em contrapartida, logo após o
Homem-Aranha 2 estrear em
2004, as ações caíram em mais de
um terço. Wall Street considerou
que a Marvel era apenas o Ho-
mem-Aranha. A essa altura, a
Fox estava com o Quarteto Fan-
tástico e o terceiro filme dos X-
Men engatilhados. Contudo, esses
personagens não movimentavam
produtos como o Homem-Aranha,
que não estava programado para
retornar às telas antes deste ano.

Em vez de depender de outros
estúdios, Arad sentiu que a Marvel
deveria produzir seus próprios fil-
mes. Mas como financiá-los? A res-
posta veio através de David Maisel,
que Arad havia conhecido em 2004
e apresentado a Perlmutter. A idéia
de Maisel era financiar os filmes
com dinheiro emprestado, tendo
como garantia os direitos sobre os
filmes de super-heróis. Perlmutter
gostou da idéia e contratou Maisel.

Arad logo se arrependeu. Ele ha-
via tido uma participação importan-
te na criação do novo estúdio, con-
tratando pessoalmente Brad Grey,
CEO da Paramount Pictures, para
cuidar da distribuição. Ele ajudou a vender a idéia para Wall
Street. Michael Blum, diretor de finanças estruturadas globais
da Merrill Lynch, que havia trabalhado no negócio da Marvel,
garante: "Ninguém consegue vender esses personagens tão
bem quanto Avi." Arad temia que Maisel quisesse produzir fil-
mes demais, rápido demais. Ele também se preocupava com o
fato de a Marvel colocar personagens fracos no elenco. Arad e
Maisel logo começaram a brigar. Todavia, Maisel conseguiu o
apoio de Perlmutter. "Ike apoiou não apenas o negócio, como
também minha função", afirma Maisel.

EM MAIO DE 2006, ARAD PEDIU DEMISSÃO e vendeu qua-
se todas as suas ações por US$ 59 milhões. As ações da Marvel

//l'Ninguém
na Marvel queria

falar do filme
Motoqueiro Fantasma'

lembra Avi Arad.
"Era um filho

bastardo."

subiram 30%. Arad diz não guardar
rancor. Ele continua como um dos
produtores de O Homem, de Ferro e
O Incrível Hulk. Porém, ele tam-
bém está trabalhando em projetos
próprios, como a adaptação para o
cinema das bonecas Bratz.

Maisel assumiu a função de chair-
man da Marvel em março deste ano.
Ele estava por detrás do recente
acordo de co-produção do musical
do Homem-Aranha na Broadway,
com canções do Bono, do conjunto
U2 e do grupo Edge. Contudo, os
efeitos da saída de Arad ainda pai-
ram sobre a empresa. Em feverei-
ro, o filme Motoqueiro Fantasma
(Ghost Eider), com Nicolas Cage,
foi um surpreendente sucesso, fatu-
rando US$ 224 milhões em bilhete-
rias do mundo inteiro. (Segundo a
Lehman Brothers, o quinhão da
Marvel é de apenas US$ 9 milhões.)
Esse era um projeto de estimação
de Arad, que é fanático por motos
Harley-Davidson. Ele lembra, com
bastante mágoa, que a Marvel ten-
tou distanciar-se do filme quando a
crítica foi'desfavorável: "Ninguém
na minha empresa, minha ex-em-

presa, queria falar do filme. Era um filho bastardo."
Maisel nega isso e afirma que sempre soube que Motoquei-

ro Fantasma seria um sucesso. O sucesso do filme aparenta
confirmar a crença de Maisel na força da marca. Contudo, se-
gundo Sid Ganis, que faz parte da diretoria da Marvel, "a di-
retoria não esperava muito do filme Motoqueiro Fantasma".
Os executivos da Marvel podem ser muito parecidos com seus
heróis - lutando entre si tanto quanto lutam com os vilões.

Recentemente, consegui falar com Maisel por telefone
em Dubai, onde ele estava para fechar um negócio com os
personagens da Marvel, a serem usados em um parque te-
mático. Como sempre, ele quis falar de negócios. Porém,
não pude resistir à pergunta: "Por acaso, você sabe o que
está escrito no martelo de Thor?"

Acontece que ele havia feito uma pequena pesquisa, lendo um
livro sobre o Thor. Ele não foi capaz de dizer fielmente a inscri-
ção (Apenas para registro, a inscrição é "Whosoever holds this
hammer, if he be worthy, shall possess the power oL.THOR!"
ou seja "Aquele que empunhar este martelo, caso seja merece-
dor, possuirá o poder de... Thor!", mas com a verve de um ver-
dadeiro fã de quadrinhos, ele acertou a essência da mensagem.

Talvez, no final das contas, Maisel seja o cara certo
para o trabalho. Q

Com pesquisa de Joan L. Levinstein
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