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Arad e Perlmutter salvaram a Marvel. Poderão construir um estúdio? 
 
É um longo caminho do deserto israelense até a exuberante Beverly Hills, na Califórnia. Para Avi 
Arad, essa viagem o transformou de soldado em funcionário de locadora de carros e projetista de 
brinquedos e, por fim, em um dos mais requisitados produtores de Hollywood, com um patrimônio 
de US$ 25 milhões. 
 
Arad, nascido em Chipre e criado em Israel, aprendeu inglês quando era garoto, lendo histórias de 
quadrinhos. Hoje, no cargo de executivo-chefe das operações de estúdio da Marvel Enterprises, 
ele comanda algumas das maiorias franquias de aventuras da atualidade, incluindo os filmes 
campeões de bilheteria Homem-Aranha, da Sony Pictures Entertainment, e X-Men, da Fox. Seu 
projeto mais recente: o muito aguardado "Fantastic Four" (Quarteto Fantástico, no Brasil), 
também da Fox, que será lançado em 8 de julho. A Universal Studios e a Lion´s Gate 
Entertainment também têm projetos da Marvel em andamento. 
 
Arad, que prefere roupas totalmente pretas e exibe uma barba de dois dias, é apenas metade da 
história de sucesso da Marvel. Como em uma clássica dupla de policial-bonzinho e policial-
malvado, Arad trabalha em parceria com o CEO da Marvel, Isaac "Ike" Perlmutter. Este é tão 
recatado e polêmico quanto Arad é extrovertido e falador (Perlmutter não quis ser entrevistado ou 
fotografado para esta reportagem). Ambos foram veteranos da Guerra dos Seis Dias de Israel e 
foram para os EUA há décadas, com pouco mais do que seus grandes sonhos. Há quem diga que 
as semelhanças terminam aí. "Eles são uma dupla bizarra. Ike é completamente despachado e Avi 
é cheio de charme", diz o professor Jeffrey A. Schultz da Christian Brothers University, um ex-
negociador de papéis especulativos que investiu em Perlmutter nos anos 80. 
 
Juntos, Arad e Perlmutter transformaram a Marvel, sediada na cidade de Nova York, de uma 
revista de quadrinhos abandonada em um empreendimento cobiçado, com faturamento de US$ 
513 milhões anuais. Durante todo o tempo, eles guardaram diligentemente a marca de 5 mil 
personagens de gibis da Marvel, cujas histórias amplamente lidas cada vez mais se transformam 
em matéria-prima para aventuras no cinema. Arad, agora, está envolvido nas operações diárias 
de filmes inspirados na Marvel. Ele participa de quase todas as decisões sobre um filme da Marvel, 
seja pedindo um novo penteado para o ator Hugh Jachman, que protagonizou Wolverine no X-Men 
de 2002, ou obrigando o ator Tobey Maguire a fazer uma seqüência do Homem-Aranha, 
providenciando um escudo especial para ele, para minimizar o desconforto do ator, causado por 
uma lesão nas costas. "Ele é um elemento poderoso. Não existe nenhum papel secundário para 
Avi", diz o chefe de estúdio da Sony, Amy Pascal. 
 
Agora a Marvel está dando o próximo passo, com planos para criar o seu próprio estúdio. A 
empresa pretende financiar uma leva de até 10 filmes ao longo de oito anos. Isso será possível, 
diz Arad, através de um crédito rotativo de US$ 525 milhões, obtido junto ao banco Merrill Lynch. 
Trata-se de uma iniciativa arriscada, já que o crédito está respaldado no faturamento futuro 
gerado pelos personagens da Marvel, incluindo o Capitão América e Nick Fury. Isso significa que 
uma série de bombas poderá ameaçar os direitos dos filmes da Marvel sobre super-heróis como o 
Capitão América, em torno do qual seu primeiro filme está planejado. 
 
A primeira providência de Avi foi achar um distribuidor. Os dois estavam em negociações sérias 
com a Universal Studios num estágio inicial, mas pessoas próximas disseram que Arad os 
enfureceu quando pulou para a Paramount Pictures, ávida por um sucesso, em abril. Seu acordo 
com o estúdio pertencente à Viacom confere à Marvel uma taxa de distribuição muito barata e lhe 
permite manter todos os direitos de merchandising. Arad recusou-se a comentar sobre os 
estúdios. 
 



Por serem lutadores briguentos, combina bem que os dois sócios tenham se encontrado pela 
primeira vez no começo da década de 1970 em Nova York em uma reunião para tratar de 
pagamento de royalties. À época, Arad era um projetista de brinquedos que tentava cobrar de 
Perlmutter, que tinha uma empresa que comprava produtos adquiridos de massas falidas. 
Perlmutter já era um negociante habilidoso, que havia empregado o dinheiro dos seus parentes 
para comprar a empresa que negociava o produto de massas falidas. Apesar da rixa inicial, 
Perlmutter se afeiçoou ao carismático Arad. Os dois se uniram nos negócios com a aquisição da 
fabricante de brinquedos canadense Toy Biz, em 1990, que havia ganho um contrato lucrativo 
para fabricar brinquedos para a Marvel. Esse relacionamento levou à fusão das duas empresas em 
1997. Quando a Marvel foi à falência meses depois, Perlmutter e Arad lançaram uma oferta hostil 
(US$ 320 milhões em dinheiro vivo). Em 1998, Perlmutter e Arad conquistaram a Marvel em uma 
disputa com o acionista controlador, Ronald O. Perelman. 
 
Hoje, o faturamento com licenças para filmes e produtos relacionados com filmes representam 
praticamente 50% da receita da empresa, resultando em um bom dinheiro para Arad. A nova 
prorrogação de seu contrato eleva o salário de Arad de US$ 1,6 milhão para até US$ 6 milhões 
com bônus. Se Arad produz ouro, Perlmutter entra com o músculo. No começo de seu mandato 
como presidente ele demitiu dois CEOs da Marvel e se desfez de uma unidade deficitária de 
figurinhas de baseball. Também enviou Arad a Hollywood para amenizar os acordos que Perelman 
costurou durante a falência. Para o primeiro filme do Homem-Aranha, a Marvel recebeu US$ 225 
mil adiantados; agora recebe US$ 10 milhões pelas seqüências do Homem-Aranha. 
 
Agora que a Marvel aumentou consideravelmente a sua visibilidade em Hollywood, cresce a 
pressão para criar sucessos. Arad está supervisionando 12 filmes em vários estágios de produção, 
incluindo roteiros que estão sendo redigidos para o Homem-Aranha 3 e Capitão América. 
Perlmutter faz a sua parte, monitorando o balanço patrimonial, consolidando operações para 
reduzir custos e procurando o próximo grande negócio. Com a aproximação da exibição de estréia 
do "Fantastic Four", a dupla espera que parte dos superpoderes dos personagens repercuta no 
império da Marvel. 
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