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Talvez o Homem de Ferro possa realmente voar. O filme do super-herói estrelando Robert 
Downey Jr. como o industrial que combate terroristas e vendedores de armas em uma 
armadura de metal vermelha e amarela, rendeu mais de US$ 100 milhões nas bilheterias 
americanas no fim de semana de estréia. Além disso, o thriller poderá representar uma virada 
de jogo para a Marvel e na maneira como Hollywood financia os filmes que produz.   
 
O sucesso de "Homem de Ferro" - à parte o roteiro bem apresentado - deve muito à alquimia 
financeira da Marvel. A editora de históricas em quadrinhos controla os direitos de 
licenciamento de personagens como o Homem-Aranha, Hulk e Thor. Agora, sua unidade Marvel 
Studios pretende deixar uma marca bem grande nos filmes de super-heróis.   
 
Com receitas em 2007 de US$ 486 milhões, resultantes de licenciamentos de uso de imagem 
de personagens, vendas de brinquedos e revistas em quadrinhos, a Marvel precisava de peso 
financeiro para andar em companhia de grandes estúdios de Hollywood, como Warner Bros. e 
Sony. Então, a companhia tomou emprestados US$ 525 milhões em 2005 para estabelecer um 
inovador fundo para a produção de filmes, que bancou "Homem de Ferro" e vai financiar 
outros projetos até 2011.   
 
A Marvel conseguiu levantar muito mais dinheiro, de uma maneira muito menos arriscada, de 
que seu tamanho poderia fazer supor. Ela prometeu as receitas futuras de filmes de 12 de 
seus personagens como garantia aos empréstimos bancários.   
 
A decisão foi fruto da imaginação do presidente do conselho de administração da Marvel 
Studios, David Maisel, um ex-consultor financeiro e braço-direito do mega-agente Michael S. 
Ovitz. Maisel convenceu o conselho da Marvel de que a produção cinematográfica, embora 
arriscada, traria grandes retornos para a companhia. "Precisávamos controlar os destinos de 
nossos personagens", diz Maisel, que também é vice-presidente executivo da companhia.   
 
Anteriormente, a Marvel havia licenciado o Homam-Aranha e os X-Men, entre outros 
personagens, para estúdios em troca de 5% das bilheterias. A Marvel também dividia as 
lucrativas receitas de merchandising. Isso significava que a companhia abriu mão de muito 
dinheiro quando deixou a Sony Pictures produzir os filmes da série Homem-Aranha. Com o 
"Homem de Ferro" e outros filmes produzidos por ela mesma, a Marvel vai ficar com a maior 
parte dos lucros e com todas as receitas de merchandising.   
 
A equipe de Maisel elaborou o fundo para a produção de filmes para manter o balanço da 
Marvel livre de dívidas. Os bancos financiadores concordaram em aceitar como garantias 
receitas de filmes futuros do Homem de Ferro (uma seqüência já está sendo planejada), 
Capitão América, Nick Fury e nove outros heróis da Marvel. O fundo conseguiu uma 
classificação "AAA- " em parte por causa das bilheterias recordes dos filmes das sérias 
"Homem-Aranha" e "Quarteto Fantástico". A Marvel controla um catálogo de mais de 5 mil 
outros personagens de histórias em quadrinhos.   
 
A companhia agora possui poder de fogo financeiro para bancar grandes produções, ao mesmo 
tempo que limita seus riscos na eventualidade de um filme fracassar. No pior dos casos, a 
Marvel teria de abrir mão dos lucros de alguns de seus filmes futuros para cobrir perdas e 
reforçar o fundo.   
 
A Marvel retirou cerca de US$ 150 milhões do fundo para produzir "Homem de Ferro" e está 
pagando à Paramount Pictures cerca de 10% das receitas líquidas com as vendas de ingressos 
e vídeos, além das taxas de marketing e distribuição. Mesmo assim, "Homem de Ferro" poderá 
render US$ 1 bilhão nas bilheterias, vendas de DVDs e outros produtos. E os lucros (menos as 
despesas) poderão chegar facilmente a US$ 200 milhões, segundo projeta o analista Alan S. 
Gould, da corretora Natisix Bleichroeder.   
 



Isso tem deixado Maisel nas nuvens. "Poucas pessoas podem fazer filmes de primeira nesse 
negócio; Steven Spielberg e Jerry Bruckheimer são alguns deles. E a Marvel também", afirma 
Rob Moore, vice-presidente do conselho de administração da Paramount.   
 
É claro que agora a Marvel precisará convocar mais super-heróis para firmar sua posição como 
um dos maiores concorrentes de Hollywood. "O Incrível Hulk", com Edward Norton, será 
lançado em 13 de junho nos Estados Unidos. Filmes futuros trarão o Capitão América e Thor. 
Por enquanto, porém, Maisel está com uma "super" credibilidade em Hollywood.   
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