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Enquanto a Walt Disney Co. prepara o lançamento de "Carros 2" esta semana, a gigante do 
entretenimento aposta que o protagonista do filme, Relâmpago McQueen, pode continuar 
disputando suas corridas durante anos nos quartos de brinquedos, lancheiras e até nos banhos 
de meninos do mundo inteiro. 
 
A Disney afirma que "Carros 2" deve vender mais produtos licenciados que qualquer outro 
filme, ultrapassando em ampla margem o atual recordista, o "Toy Story 3", que vendeu US$ 
2,8 bilhões em produtos ano passado. A franquia "Carros" já tem vendido em média US$ 2 
bilhões por ano em produtos desde 2006. Tanto "Carros" quanto "Toy Story" são produtos da 
Pixar Animation Studios, da Disney. 
 
Com o custo de produção de grandes filmes subindo vertiginosamente e o declínio nas vendas 
de DVS, os estúdios de Hollywood vêm tentando diminuir o risco se concentrando nos filmes 
com potencial de gerar continuações e filmes derivados, bem como produtos de consumo, 
jogos e atrações de parques temáticos. 
 
A Disney tem sido especialmente agressiva e alocou 80% do orçamento de produção deste ano 
para filmes como esses, ante 40% em 2010. A estratégia encontrou sua maior expressão até 
agora na continuação do filme "Carros", de 2006, que estreia sexta-feira. 
 
"Tem sido uma iniciativa da empresa inteira", disse o diretor-presidente da Disney, Robert 
Iger. "Todo mundo reconhece o valor disso." 
 
Nos últimos meses, a Disney e seus licenciados encheram as prateleiras de grandes varejistas 
americanos com produtos com a marca "Carros", como xampu, lenço de papel, caixinhas de 
suco, sacos de dormir, mobília infantil e até uma miniguitarra decorada com uma imagem de 
Relâmpago McQueen, um carro de corrida vermelho com um sorriso amigável. 
 
O Disney Interactive Studios lança amanhã "Carros 2: o Videogame", para os consoles mais 
importantes, com uma versão 3D para o PlayStation 3. 
 
A empresa vai abrir ano que vem um espaço de quase cinco hectares em seu parque temático 
California Adventure. Cars Land, ou Terra dos Carros, será a base de uma expansão de US$ 1 
bilhão projetada para aumentar o apelo do vizinho menos conhecido da Disneylândia. 
 
A Disney não divulga os royalties cobrados pelo uso dos personagens. O royalty médio para 
todos os produtos licenciados de conteúdo de entretenimento ano passado foi de 9,4%, 
segundo a publicação setorial "Licensing Letter". O editor da publicação, Ira Mayer, disse que 
filmes bem-sucedidos, como "Carros", conseguem dois a três pontos porcentuais a mais em 
faturamento de licenciamento que o filme ou programa de TV médio. 
 
A produção mais tecnicamente ambiciosa da Pixar até agora, calcula-se que "Carros 2" tenha 
custado pouco menos que os US$ 200 milhões gastos com "Toy Story 3". 
 
Para conseguir ganhar dinheiro com produções tão caras, a Pixar conta com seus filmes 
gerando razoáveis contratos de licenciamento, diz Ed Catmull, presidente e um dos fundadores 
da Pixar. 
 
Mas nem toda iniciativa promocional dá certo. O "Mundo On-line dos Carros", um jogo de RPG 
lançado ano passado, deu resultados mistos. Iger disse que ele precisa de uma 
"reformulação". 
 
O presidente da Disney para Produtos de Consumo, Andy Mooney, disse que sua divisão 
abordou "Carros" como uma "marca de estilo de vida para meninos"- a resposta masculina à 
iniciativa de marketing Disney Princesa que ressalta personagens como Branca de Neve e a 
sereia Ariel. 



 
Executivos da Disney acreditam que "Carros", que se passa num mundo povoado por veículos 
antropomórficos, é uma marca especialmente forte porque combina dois elementos que 
tendem a impulsionar as vendas separadamente: carros de brinquedo e personagens de 
cinema queridos. 
 
"Isso é muito, muito potente em termo de apelo para crianças", disse Iger. 
 
Mooney disse que depois de se perguntar quais produtos cotidianos para meninos poderiam 
receber a marca "Carros", os executivos da Disney concluíram que a resposta era: "Todos 
eles". 
 
A estrutura financeira da Disney incentiva esse tipo de colaboração entre divisões diferentes. 
Quando a divisão de brinquedos da Disney fatura com um produto derivado de algum filme, o 
estúdio contabiliza uma porcentagem do faturamento. Os bônus dos executivos são ligados ao 
desempenho de suas próprias divisões operacionais e da empresa em geral, o que oferece a 
eles um incentivo pessoal para cooperar com outras divisões. 
 
Executivos da Disney e da Pixar reconhecem que o potencial comercial de "Carros" ajudou a 
convencê-los a produzir a atual continuação, embora enfatizem que não foi nem de longe o 
único motivo. 
 
"A decisão de fazer essa continuação teve muito a ver com as discussões em torno de estender 
a franquia", disse Iger. "Mas não foi o que determinou a produção da continuação." 
 
"Só fazemos continuações na Pixar se conseguirmos criar um roteiro que é tão bom ou melhor 
que o original", disse o diretor de criação da empresa, John Lasseter, que dirigiu os dois filmes 
da série. 
 
Os primeiros 15 anos de existência da Pixar só tiveram uma continuação, o "Toy Story 2", de 
1999. Hoje em dia, além do "Toy Story 3", ano passado, e de "Carros 2", a Pixar prepara para 
2013 um novo filme na série "Monstros S.A." cuja história se passa antes dos acontecimentos 
do primeiro. 
 
A empresa não tem uma política para quantos de seus filmes têm de ter potencial de produtos 
de consumo, mas Catmull disse que acaba sendo mais ou menos um terço deles. 
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