
Salvar a bilheteria é trabalho de super-herói 
Gustavo Brigatto  
 
Com público garantido, personagens dos gibis invadem as telas e movimentam bilhões em 
produtos  
 
Thor, filho do deus Odin, pode ter chegado à Terra sozinho, banido do reino de Asgard, mas 
não ficará isolado por muito tempo na missão de salvar o planeta de vilões implacáveis. Até o 
fim do ano, Capitão América, Lanterna Verde e X-Men se juntarão a ele em filmes que 
prometem atrair milhões de espectadores em todo o mundo.  
 
Com Thor, que estreia hoje no Brasil, os estúdios de cinema dão início ao movimento mais 
enfático já feito para levar os personagens dos gibis às telas. Até 2013, cerca de 12 
lançamentos milionários estão previstos, sendo quatro só neste ano.  
 
Depois de várias experiências, os estúdios perceberam que o investimento em filmes de super-
heróis dá resultado. "Batman - O Cavaleiro das Trevas", a maior bilheteria do gênero, rendeu 
mais de US$ 1 bilhão no mundo desde seu lançamento em 2008.  
 
No Brasil, dez dos filmes mais populares de super-heróis renderam, juntos, R$ 280 milhões. 
Pode parecer pouco, mas é um resultado significativo para o mercado nacional. Só "Homem-
Aranha 3", de 2007, arrecadou R$ 48 milhões nas bilheterias. O montante é semelhante aos 
R$ 50 milhões de "Se Eu Fosse Você 2", um dos maiores sucessos de público no país, e quase 
a metade dos R$ 100 milhões de "Tropa de Elite 2", o campeão de bilheteria do cinema 
nacional.  
 
Efeitos especiais, roteiros voltados ao público jovem e personagens que estão no imaginário 
das pessoas há décadas são os ingredientes que compõem a fórmula de sucesso do gênero, 
avalia Patrícia Cotta, gerente de marketing e programação do grupo Severiano Ribeiro, dono 
das salas de cinema Kinoplex. "Os filmes viraram programa de família. Muitas vezes o pai se 
identifica com o personagem e leva o filho para assistir." 
 
Transformar em "realidade" o mundo imaginário dos quadrinhos não é barato. "Thor" custou 
US$ 150 milhões e tem no elenco atores consagrados como Anthony Hopkins e Natalie 
Portman. "Lanterna Verde", que chega aos cinemas brasileiros em agosto, tem orçamento 
parecido e acaba de receber um incremento de US$ 9 milhões para efeitos especiais.  
 
A bilheteria não é o único alvo dos estúdios. Filmes de super-heróis podem não ter o prestígio 
dos dramas indicados ao Oscar, mas dão origem a jogos, seriados, revistas, livros e centenas 
de outros produtos que movimentam o mercado por um bom tempo. Thor, por exemplo, chega 
às telas com mais de 100 produtos licenciados entre brinquedos e material de papelaria, entre 
outros.  
 
É essa possibilidade de usar um personagem em múltiplos produtos - incluindo mídias 
diferentes, da TV à internet - que atraiu o interesse dos grandes grupos de comunicação às 
editoras de quadrinhos. Em 2009, a Disney comprou a Marvel por mais de US$ 4 bilhões. Com 
isso, passou a deter um catálogo de oito mil personagens e uma máquina de criação infinita de 
histórias. A lista de "contratados" inclui Capitão América, Homem-Aranha e X-Men. 
 
Uma estrutura parecida já era utilizada pela principal concorrente da Marvel, a DC Comics, 
casa de personagens como Superman, Batman e Mulher-Maravilha. Braço da Time Warner, a 
companhia se beneficiava dos recursos proporcionados pela integração com um grande grupo 
de mídia. A próxima aposta da empresa é o Lanterna Verde. 
 
Nelson Sambrano, diretor de marketing da Warner Home Video, diz que a companhia vem 
trabalhando com produtos relacionados ao herói há pelo menos um ano. Às vésperas do 
lançamento do filme haverá um esforço no varejo para promover a venda de material de 
outros personagens. Depois que o Lanterna Verde estiver nas telas, um novo ciclo terá início: 
a promoção do próximo filme do Batman ("The Dark Knight Rises"), que estreia em 2012.  



 
A invasão dos super-heróis é estimulada, em grande parte, por um ambicioso cronograma de 
lançamentos da Marvel. Desde o primeiro filme do "Homem de Ferro", em 2008, a companhia 
tem inserido citações a outros personagens, escalados para protagonizar as produções 
seguintes. A ideia é preparar terreno não só para continuações, uma estratégia de receita 
geralmente bem-sucedida no cinema, mas combinar todos eles em uma megaprodução - "Os 
Vingadores" - prevista para entrar em cartaz em 2012.  
 
A Warner tem estratégia semelhante. De acordo com Sambrano, a companhia quer 
transformar o Lanterna Verde em uma franquia conhecida, de olho em um projeto futuro de 
reunião de heróis em um filme sobre a "A Liga da Justiça". 
 
Engana-se, no entanto, quem acredita que a migração dos heróis para as telas significa que os 
quadrinhos deixarão de existir. Pelo contrário. O sucesso nos cinemas dá fôlego às revistas, diz 
Manny Clark, professor da escola de desenho artAcademia e desenhista da Marvel. "O 
quadrinho é o que alimenta o cinema. Às vezes, as revistas incorporam algumas características 
do cinema para conquistar o público".  
 
De acordo com Carolina Motta, analista de marketing e produto da editora Panini, que publica 
os quadrinho da Marvel e da DC no Brasil, o sucesso de um filme nos cinemas chega a 
impulsionar as vendas de gibis em até 30%. O problema é manter a fidelidade. "Só 5% das 
pessoas se mantém como leitores", diz. Para André Forastieri, diretor da editora Tambor, o 
cinema não mata as revistas. "Os quadrinhos no papel são destinados a um público muito 
específico, não são mais de massa como antes", diz.  
 
Para muitos, um meio atualiza o outro. "Todo mundo tem vontade de ser super-herói e as 
tecnologias atuais, como o 3D, permitem ao espectador uma vivência mais real", diz Andrea 
Salinas, da Disney.  
 

 
 
No caminho da transição, onomatopeias e até um suicídio 
João Luiz Rosa  
 
Identidades secretas, poderes extraordinários, uniformes extravagantes, traumas de infância: 
com personagens que combinam características como essas, não levou muito tempo para o 
cinema perceber o potencial dos super-heróis e levá-los dos quadrinhos, onde nasceram, para 
a tela grande. 
 
O Capitão Marvel - primeiro super-herói a estrear no cinema - só precisou de um ano para 
saltar dos gibis, nos quais apareceu em 1940, para as salas de exibição. Batman levou quatro 



anos, de 1939 a 1943. Superman gastou mais tempo ainda. Foram dez anos entre o primeiro 
gibi, em 1938, e a aparição na tela. 
 
Diferenças à parte, ao fim dos anos 40 o cinema parecia o quartel-general dos super-heróis. 
Aos sábados, os adolescentes americanos compareciam em massa às salas de exibição para 
acompanhar as séries favoritas de figuras mascaradas como o Fantasma e o Capitão América.  
 
Mas ser super-herói não é fácil. Muitos personagens - e fãs - já sofreram com adaptações 
pouco rigorosas. Em pelo menos um caso, a vítima foi o ator que interpretava o papel 
principal. George Reeves viveu o "homem de aço" no seriado de TV "Adventures of 
Superman", produzido entre 1952 e 1958, com patrocínio dos sucrilhos Kellog´s.  
 
Reeves até começou bem no cinema, fazendo ponta como um dos pretendentes de Scarlett 
O'Hara em "...E o Vento Levou". Mas a carreira não avançou e, já quarentão, ele foi convidado 
para viver o Superman na televisão. Hoje as pessoas fazem fila para ser ator de TV, mas na 
época o meio era considerado secundário e Reeves relutou antes de aceitar. A produção era 
precária, com cenários de segunda, e malha com o "S" no peito caia mal no ator, meio fora de 
forma. Apesar disso, o seriado fez sucesso. Para azar do protagonista. 
 
Um episódio em particular mostra o porquê. Escalado para um papel secundário em "A Um 
Passo da Eternidade", Reeves teve sua participação reduzida na montagem final depois que o 
público riu de sua presença em uma exibição de teste da produção. O que, afinal, o Superman 
estava fazendo em um drama de guerra? 
 
Sem conseguir se livrar do personagem, Reeves se matou com um tiro na cabeça, em 1959, 
apenas um ano depois de encerrada a série. Narrada no filme "Hollywoodland" (2006), no qual 
o ator é interpretado por Ben Affleck (que também viveu o Demolidor nas telas), a história 
ainda guarda mistérios. Nunca ficou claro se foi suicídio, assassinato (Reeves, ao que parece, 
era amante da mulher de um chefão de estúdio) ou tiro acidental. 
 
Da tragédia para a comédia, quem passou vergonha na década de 60, também na TV, foi o 
"homem-morcego". Em 1966, entrou no ar o seriado "Batman", que teve 120 episódios e 
durou até 1968. Mesmo quem não acompanhou o seriado conhece bem as onomatopeias - 
"Kapow", "Oooff", "Crash", "Zap" - que ilustravam as cenas de luta. 
 
Rechonchudo e acompanhado de um menino-prodígio irritante, o Batman da TV era um 
exemplo do que se chamou de estilo "camp", uma espécie de esculhambação proposital. Ao 
lado dos diálogos canhestros -e divertidíssimos - a principal atração eram os "vilões 
especialmente convidados", como dizia o narrador na dublagem brasileira. Muitas 
personalidades do cinema e da música fizeram pontas de luxo. A lista inclui o diretor Otto 
Preminger, os atores Cesar Romero, Vincent Price, Anne Baxter, Tallulah Bankhead, Zsa Zsa 
Gabor, Joan Collins, Ethel Merman e até o pianista Liberace. Mas quem marcou época mesmo, 
pelo menos entre os garotos, foi Julie Newmar, a primeira e mais bonita Mulher-Gato. 
 
No embate entre a DC (fundada em 1934) e a Marvel (1939), as duas maiores fábricas de 
super-heróis, a primeira saiu na frente, talvez porque seus personagens sempre tenham vivido 
em mundos irreais, mais fáceis de reproduzir na tela, como a Gotham City de Batman e a 
Metrópolis de Superman. É preciso mais verossimilhança para reconstruir a Nova York do 
Homem-Aranha ou as cidades reais onde Stan Lee - o criador dos maiores sucessos da Marvel 
- costuma situar seus personagens (uma turma que inclui X-Men, Thor, Homem de Ferro, Hulk 
e Quarteto Fantástico, entre outros). 
 
A Marvel chegou muito perto da bancarrota em meados da década de 90. Salvou-se nos anos 
seguintes, ao perceber o óbvio. A companhia licenciava seus personagens para estúdios como 
a Sony, em troca de participações minúsculas na bilheteria, em torno de 5%. Em 2005, tomou 
coragem - e um empréstimo de US$ 525 milhões - para produzir seus próprios filmes. 
 
A primeira experiência mostrou-se muito bem-sucedida: "Homem de Ferro", distribuído pela 
Paramount, arrecadou US$ 582,6 milhões em bilheteria no mundo todo em 2008. A Disney 



percebeu a oportunidade e, um ano depois, pagou US$ 4,24 bilhões pela Marvel. É como diria 
Robin: "Santo senso de oportunidade, Batman".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2011, Empresas, p. B2. 


