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Aos 29 anos de idade, o canadense Lane Merrifield já conseguiu dois feitos importantes: o 
primeiro foi emplacar um pingüim no reino do camundongo Mickey. Junto com dois sócios, 
Merrifield é um dos co-fundadores do Club Penguin, um mundo virtual onde as crianças vivem 
e se divertem em um iceberg, sob o formato de pingüins coloridos.  
 
Criado há três anos, de forma despretensiosa, o site começou a atrair a atenção das crianças 
em vários países até reunir uma comunidade que hoje soma 11 milhões de usuários no mundo 
todo, a maioria com idades entre 6 e 14 anos. Foi o suficiente para atrair também os olhares 
de gente graúda. Em agosto do ano passado, a The Walt Disney Company bateu à porta de 
Merrifield e, depois de um período de negociações, decidiu comprar o negócio. Pagou US$ 350 
milhões pelo site, com a opção de gastar mais US$ 350 milhões até o fim do ano se a empresa 
alcançar algumas metas pré-determinadas.   
 
Agora, como vice-presidente executivo e gerente-geral da Disney Online Studios, Merrifield 
tem pela frente a missão de coordenar outras iniciativas parecidas do conglomerado de mídia 
na web. É onde entra a importância do segundo feito do executivo.   
 
No mundo da internet, em que o consumidor se acostumou a receber tudo de graça 
concordando em ver anúncios nas páginas em troca dessa gratuidade, o Club Penguin 
conseguiu se firmar sem exibir uma única propaganda. O sustento vem de assinaturas pagas 
pelos usuários mirins ou, mais provavelmente, por seus pais: embora o serviço básico seja 
gratuito, 700 mil clientes preferem pagar por uma versão que oferece mais recursos, como 
personalizar a decoração do iglu.   
 
Abrir mão da propaganda parece especialmente inteligente agora, quando muitos sites novos 
parecem ter sua sobrevivência ameaçada pela crise financeira. Três anos atrás, porém, a 
decisão não teve nada de estratégica. "Não queríamos publicidade porque as crianças não 
sabem diferenciar um jogo de uma propaganda e não é possível saber se elas vão para um site 
adequado ao clicar em um anúncio", diz Merrifield. "Na época, muita gente achava que isso era 
uma loucura. Diziam: 'não vai dar certo'."   
 
Não é a primeira vez que Merrifield trabalha para a criadora do Mickey Mouse, mas a trajetória 
entre seu início na companhia e o posto atual renderia um filme como os que a Disney gosta 
de fazer.   
 
"Meu primeiro emprego foi na Disneylândia", conta o executivo. Nascido no Canadá, ele se 
mudou com os pais para a Califórnia aos 4 anos de idade e começou a trabalhar no parque (o 
primeiro da Disney, que mais tarde construiria a Disney World, na Flórida) quando era 
adolescente. "Eu começava às seis da tarde, depois da escola", conta Merrifield. Sua 
ocupação? "Sabe aquele desfile que percorre as ruas centrais do parque?", pergunta ele, aos 
risos. "Na parte do Rei Leão, eu era responsável por uns crocodilos que caminhavam até o 
público e eram acionados por controle remoto."   
 
De volta ao Canadá para cursar a universidade, Merrifield começou a trabalhar em uma 
pequena empresa de webdesign, onde conheceu Dave Krysko, o dono da companhia, e Lance 
Priebe. Em 2005, eles começaram a trabalhar no projeto de um mundo virtual para crianças. O 
investimento inicial veio das economias pessoais de cada um deles. Krysko, que era mais velho 
e dispunha de mais recursos, financiou a maior parte das operações. "Mas a sociedade era em 
partes iguais. Eu e Lance contribuímos com a criatividade e o trabalho", diz o executivo.   
 
A idéia de construir um mundo de neve e gelo, que acabaria definindo todo o projeto, surgiu 
quase por acaso. "Precisávamos ganhar tempo e a melhor maneira de fazer isso era trabalhar 
com fundo branco", diz Merrifield. "Só isso."   
 
Casado e pai de dois filhos de seis e dois anos, Merrifield continua morando em Kelowna, no 
Canadá, e viaja pelo menos uma vez por mês para a Disney, na Califórnia. Os desfiles, porém, 



ficaram para trás. Ou quase. "Quero vir ao Brasil com meus filhos no Carnaval para ver um 
grande desfile, mas nada de crocodilos", brinca.   
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