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Mickey Mouse está apostando US$ 4 bilhões que o Homem-Aranha pode ajudar a resgatá-lo do 
mal que ataca a indústria do entretenimento. 
 
É esse o cálculo por trás do acordo da Walt Disney Co. para comprar a Marvel Entertainment 
Inc. O negócio acrescenta um bando de super-heróis em trajes justos a um elenco de 
personagens que inclui Hannah Montana e Buzz Lightyear, além do Pato Donald e do Pateta - 
personagens que podem ser explorados em filmes, histórias em quadrinhos, canais de 
televisão e parques de diversão. 
 
Com o declínio nas vendas de DVDs, Hollywood está numa busca desabalada por novas fontes 
de receitas ancilares, de brinquedos e videogames a roupas e montanhas-russas. A Marvel, 
com seus 5.000 personagens, pode fornecer ao império de entretenimento e marketing da 
Disney material para vários anos. 
 
Conglomerados de entretenimento são hábeis em converter personagens em franquias. Mas 
essas empresas - principalmente a Disney e a Time Warner Inc. - precisam de conteúdo para 
alimentar suas máquinas. Empresas menores como a Marvel têm conteúdo de sobra, mas não 
dispõem do músculo que os grandes estúdios têm para investidas de marketing. 
 
Entre as outras empresas que podem ser alvo de aquisição estão a Dreamworks Animation 
SKG Inc. e a Metro-Goldwyn-Mayer Inc., que tem um grande catálogo de filmes clássicos, 
como a série James Bond. 
 
Não está claro se algum dos seis maiores estúdios de Hollywood poderia ser engolido numa 
consolidação. Mas as declinantes vendas de DVDs forçaram os estúdios a entrar numa 
concorrência cada vez mais acirrada por uma quantidade menor de dinheiro dos consumidores. 
 
"A chave para navegar a transição digital em vídeo doméstico é ter ótimo conteúdo", diz 
Barton Crockett, um analista de mídia da Lazard Capital Markets, "sem ele, será bastante 
difícil." 
 
Pelo acordo, os acionistas da Marvel receberão US$ 30 por ação mais 0,745 ação da Disney 
para cada ação da Marvel. Com base no fechamento de sexta-feira, o acordo está avaliado em 
US$ 50 por ação da Marvel, um ágio de 29%. 
 
Hollywood ainda obtém a maior parte de seus lucros das vendas de vídeo para consumo 
caseiro. Mas esse mercado, que cresceu mais de 15% por ano entre 2000 e 2004, começou a 
definhar recentemente. Segundo a Adams Media Research, o consumo residencial de vídeo 
caiu 9% no ano passado nos Estados Unidos. A firma projeta que elas cairão outros 8% a 10% 
em 2009, para cerca de 13 bilhões de unidades. As vendas de vídeo chegaram a um auge de 
16,6 bilhões de unidades em 2004. 
 
O diretor-presidente da Disney, Robert Iger, tem dito há bastante tempo que as vendas de 
DVD estão num declínio irreversível, mas disse que a forte marca da Marvel deve oferecer 
algum tipo de proteção. 
 
"Eles não estão imunes às mudanças que estamos vendo", disse Iger, referindo-se à Marvel, 
numa teleconferência com analistas ontem de manhã. "Mas eles estabeleceram uma presença 
que achamos ser mais sólida do que a que se costuma ver nos filmes que não são puxados por 
personagens ou uma marca." 
 
Ao trazer personagens heróicos como o Homem de Ferro, Thor e Capitão América, a compra 
da Marvel expande significativamente a audiência da Disney, acrescentando marcas com apelo 
a meninos dos anos pré-adolescentes à jovem idade adulta. Esse grupo demográfico não foi 
seduzido pelos recentes sucessos da Disney, como "High School Musical" e os Jonas Brothers. 
 



Os super-heróis também podem ampliar as ofertas de videogames, atrações em parques de 
diversões, brinquedos e roupas da Disney. 
 
Os personagens da Marvel também ajudarão a Disney a ganhar força nas bilheterias, em que 
filmes de grandes estrelas têm tido pouco impacto. A bilheteria da atual temporada 
"certamente reflete o fato de que a maioria dos sucessos não foi de filmes de grandes 
estrelas", diz Bob Gersh, um dos presidentes da Gersh Agency. 
 
Citando as diferentes audiências das duas empresas, Iger chamou o casamento entre Disney e 
Marvel de "perfeito". Mas insistiu que o acordo não indica um reconhecimento de alguma 
deficiência no elenco da Disney. 
 
"Vemos isso como uma oportunidade de atrair mais meninos e garotos mais velhos", disse Iger 
ao Wall Street Journal. "Mas isso não é uma questão de 'Oh, temos um buraco a preencher, 
melhor fazê-lo com a Marvel'." 
 
A transação é a maior da Disney desde a compra em 2006 da Pixar Animation Studios Inc., a 
criadora de "Toy Story", por US$ 7,4 bilhões em ações. 
 
Pessoas a par do negócio dizem que ele levou três meses para ser concluído. O diretor-
presidente da Marvel, Ike Perlmutter, é conhecido por ser um negociador duro. O acordo que 
ele fechou deve dar-lhe US$ 600 milhões em ações da Disney, o que fará dele o segundo 
maior acionista individual da empresa, depois de Steve Jobs, o diretor-presidente da Apple Inc. 
 
Iger disse durante a teleconferência que a Disney planeja manter a marca Marvel intacta e 
previu várias maneiras pelas quais sua empresa pode ganhar mais dinheiro com as marcas 
adquiridas. Por exemplo, o Disney XD, um canal de TV a cabo dirigido a meninos, já transmite 
cerca de 20 horas semanais de programação baseada em personagens Marvel. A aquisição 
deve permitir à Disney acrescentar mais programação sem ter de pagar para licenciá-la. E a 
rede mundial da Disney para distribuição de filmes e mercadorias deve colocar o material 
Marvel em mais mercados do que tem agora. 
 
Ainda assim, o negócio é complicado por causa das muitas alianças que a Marvel tem, e vai 
levar anos até que a Disney possa aproveitar todo o valor potencial. A Marvel é dona do 
Homem-Aranha, mas tem um acordo de longo prazo com a Sony Corp. que permite à Sony 
Pictures Entertainment produzir filmes baseados no personagem, em troca de royalties. É 
improvável que o acordo seja afetado pela transação com a Disney. 
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