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"Homem de Ferro 2" arrecadou US$ 100 milhões em sua estreia internacional, no fim de 
semana, um bom augúrio para seu lançamento nos Estados Unidos, no dia 7. Mais que isso, o 
filme vai servir de termômetro da capacidade da Walt Disney Co. de integrar em seu império a 
criadora do Homem de Ferro, a Marvel Entertainment, e seu emaranhado legado de acordos de 
distribuição. 
 
A previsão é de que o filme de ação, estrelado por Robert Downey Jr., fature US$ 140 milhões 
ou mais nos três primeiros dias de exibição nos cinemas norte-americanos, segundo pesquisas 
recentes sobre o público, o que ultrapassa de longe as primeiras expectativas. O filme pode 
facilmente arrecadar mais de US$ 700 milhões no mundo, segundo executivos de Hollywood. 
(A estreia em mercados como o Brasil antes dos EUA foi para que mais pessoas possam vê-lo 
antes que voltem suas atenções à Copa do Mundo.) 
 
A Disney pagou US$ 4,3 bilhões para comprar a Marvel, mas ficou obrigada a honrar os 
acordos já existentes entre ela e outras empresas, como a Paramount Pictures, da Viacom Inc. 
 
Segundo um acordo de 2005 que foi revisado e estendido em 2008, a Paramount distribui e 
faz o marketing de "Homem de Ferro 2", e tem o direito de distribuir o próximo capítulo da 
saga, assim como várias outras produções futuras da Marvel, a editora que criou o Homem-
Aranha, o Incrível Hulk e cerca de 5.000 outros super-heróis e vilãos das histórias em 
quadrinhos. 
 
Embora o acordo tenha deixado a Disney num casamento forçado com a concorrente 
Paramount, a Disney não perdeu tempo para reivindicar o filme para si. Numa pré-estreia 
luxuosa promovida na semana passada pela empresa em Hollywood, o diretor-presidente 
Robert Iger marcou presença no tapete vermelho. O evento foi organizado em apenas seis dias 
pela Disney, depois que os planos da Paramount de lançá-lo em Londres foram cancelados 
pelas restrições a voos causadas pela erupção vulcânica na Islândia. 
 
Pesquisas de mercado nas últimas semanas mostraram que o desempenho de "Homem de 
Ferro 2" pode ser bom o bastante para criar a maior franquia cinematográfica da Disney desde 
o surgimento da série "Piratas do Caribe", em 2003. "Certamente que o filme tem chance de 
entrar na mesma categoria", diz Iger. 
 
Isso pode ter incentivado a Disney a divulgar mais sua associação com o filme. "Suponho que 
o lançamento foi o momento de revelação" da Disney, diz o presidente da Paramount, Brad 
Grey. 
 
"Homem de Ferro", lançado em 2008, foi um dos primeiros filmes produzidos e financiados 
pela Marvel Studios, o que deu ao personagem um papel central na identidade da Marvel. A 
série "Homem-Aranha" é produzida pela Sony Pictures, da Sony Corp., sob licença da Marvel. 
A Twentieth Century Fox, da News Corp., detém direitos de longo prazo para produzir filmes 
sobre os X-Men e o Quarteto Fantástico. 
 
Pelo acordo de distribuição entre a Marvel e a Paramount, esta última recebe uma comissão de 
distribuição de 8% e tem os custos de marketing reembolsados. Embora a Paramount tenha a 
palavra final sobre o orçamento de marketing, a Marvel tem o direito de opinar sobre uma 
série de questões, como a alocação dos recursos. A Disney consultou a Marvel nessas 
questões, mas deixou a parte criativa do marketing para a equipe da Paramount. 
 
Os executivos da Disney participaram de reuniões de marketing na Paramount, mas tiveram 
um papel reduzido nelas. Isso aconteceu, em parte, porque durante a maior parte dos últimos 
seis meses a Disney esteve ocupada reconstruindo seu estúdio, com novos executivos em 
praticamente todos os cargos importantes, inclusive o departamento de marketing - cargo que 
ficou vago durante os momentos mais importantes da campanha de "Homem de Ferro 2". 
 



Outros segmentos da máquina da Disney foram ativados de maneiras que devem ser 
temporárias, graças aos relacionamentos de negócios que a Marvel já tem. Sem contar com os 
18 meses que a Disney leva para desenvolver novos brinquedos e fabricá-los, a empresa 
estava mesmo assim ansiosa para tirar proveito da capacidade de "Homem de Ferro" de 
impulsionar as vendas de produtos licenciados, um componente importante do valor de longo 
prazo da série. 
 
Em vez disso, a empresa está por ora promovendo agressivamente os brinquedos criados pelo 
acordo da Marvel com a Hasbro. 
 
Iger diz esperar que o Homem de Ferro e outros personagens da Marvel se tornem "presenças" 
em alguns parques temáticos da Disney. Mas a empresa também está restringida nesse 
sentido pelos acordos fechados anteriormente pela Marvel, que deu ao Universal Studios 
Florida o direito exclusivo na região de criar atrações com base nas personagens. 
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