
O mundo encantado das marcas
Mercado cresce mais de 10% por ano impulsionado em grande parte por crianças e adolescentes

FÁTIMA LOURENÇO

Estima-se que crianças
e adolescentes brasileiros
sejam responsáveis por pelo
menos 60% das compras dos
produtos licenciados no País.
É um poder que se traduz em
cifras bilionárias e mobiliza as
licenciadoras, os fabricantes
dos mais variados tipos de pro-
dutos e o varejo em geral.

"O mercado vive em função
desse público", comenta Sebas-
tião Bonfá, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Licencia-
mento (Abral). Para se ter uma
idéia do potencial de negócios,
só a indústria licenciada faturou
R$ 2,4 bilhões no ano passado.
A previsão é de que o segmento
crescerá de 10% a 12% em 2005,
fazendo ecoar nos produtos o
sucesso de celebridades e de
personagens consagrados em fil-
mes, desenhos animados, livros e
histórias em quadrinhos.

"Quando comecei a traba-
lhar nessa área, em 1979, havia
cinco licenciadoras no Brasil:
Warner, Disney, Mauricio de
Sousa, Ika Press e Hanna-Bar-
bera", recorda Bonfá. Hoje, mais
de 60 empresas atuam no setor,
cuja expansão é constante. "O
crescimento poderia ser maior,
mas o licenciamento nunca foi
bem difundido e as empresas,
em geral, ainda desconhecem
seu benefício como alavanca
de vendas."

O advogado Attilio Gorini,
mestre em direito do entrete-
nimento e sócio do escritório
Dannemann Siemsen que
há 105 anos trabalha com pro-
priedade industrial de marcas
e patentes -, calcula que a
comercialização de produtos
licenciados possa aumentar até
20%, tanto de marcas brasilei-
ras quanto internacionais.

No âmbito nacional, nomes
como Mauricio de Sousa e Zi-
raldo estão dentre os poucos
pioneiros a vislumbrar esse
potencial. "O brasileiro é muito
criativo, mas aproveita pouco
as oportunidades. A grande
diferença dos Estados Unidos

- maior mercado mundial de
licenciamento - - em relação ao
Brasil é que lá a propriedade é
usada ao máximo", comenta.

Gorini acredita que o merca-
do local vai trilhar esse caminho,
mas deverá trabalhar com um
número menor de licenças, tanto
na oferta quanto na procura. "É
uma tendência internacional. O
dilúvio de licenças desgasta",
diz o advogado. Ele cita como

Bonfá: licenciamento vive em
função de crianças e adolescentes

exemplo o caso da Lucas Films,
que fez uma "gigantesca oferta
no primeiro filme da nova gera-
ção de Star Wars e diminuiu a
quantidade no segundo a fim de
tornar o produto premium".

A FORÇA DAS TELAS
As grandes produções do

cinema são apontadas como um
dos pilares de sustentação de
uma marca. "Elas permitem o
lançamento de produtos e tra-
zem novos licenciados", comen-
ta Ana Silvia Stabel, diretora
de marketing da Warner Bros.
Consumer Products Brasil.
Neste momento, a empresa já

Gorini: incremento de 20% nas vendas

negocia contratos que serão
ancorados no longa Superman
Returns, em 2006, enquanto
colhe os frutos das licenças im-
pulsionadas por Batman Begins

- dois de seus clássicos.
"Os super-heróis são muito

importantes para a formação da
personalidade da criança entre
seis e oito anos", afirma Ana
Silvia . Eles têm grande apelo
para os meninos porque são a
projeção do que um garoto quer
ser: forte, rápido, corajoso. Às
meninas importa o poder do
espelho, ter charme, manter
relação de maternidade.Uma
heroína, para elas, tem que ser

charmosa, aponta pesquisa da
Warner sobre a relação da crian-
ça com marcas e produtos.

O estudo mostra que na
faixa etária entre dois e quatro
anos a criança é apresentada
aos produtos pelos pais, no
universo familiar. Depois disso
ela começa a gerar demandas
por influência dos desenhos
animados da TV, e na fase
escolar (6 a 9 anos) passa a
influenciar, mostrando aos pais
as novidades. Já a partir dos 11
anos a sensibilidade à marca é
maior do que a admiração pelo
produto. A opinião dos pais já
não conta na escolha.

No Brasil, o público-alvo da
Warner é o infantil e seu carro-
chefe são os personagens Loo-
ney Times, como Pernalonga,
Patolino, Taz e Piu-Piu. Este
passa por um processo de reposi-
cionamento mundial, iniciado no
Brasil, com o objetivo de também
ganhar a preferência dos ado-
lescentes. A estratégia inclui a
retomada do nome original do
passarinho, Tweety, e o uso da
sua silhueta como ícone.

Segundo Ana Silvia, no en-



tanto, o público infantil é o que
melhor se relaciona com os
personagens. A confecção tem
um peso grande nessa relação
por cumprir dois papéis: veste
a criança e, aos olhos da mãe, é
como se ela estivesse dando um
brinquedo ao filho. "Normal-
mente, nos EUA e na Europa,
o destaque dos licenciamentos
fica para os brinquedos."

Na Hermes, especializada
na venda direta por meio de ca-
tálogos para todo o País, a rou-
pa é efetivamente o que mais
pesa no desempenho da linha
infantil, hoje responsável por
cerca de 15% do faturamento
da companhia. "A participação
quase dobrou nos últimos três
anos", conta Leila Ferreira,
gerente de compras.

O diferencial, segundo ela,
são os licenciamentos. Embo-
ra a mais recente pesquisa da

empresa mostre que a compra
via catálogo é feita pela mãe,
a percepção de Leila aponta a
criança como fator decisivo na
escolha dos produtos.

EBULIÇÃO
Na opinião de Sandra Za-

nini, gerente de marketing da
Exim Character Licenciamento

e Marketing, o grande público
é formado, efetivamente, pela
criança e pela mulher. "Os su-
permercados, por exemplo, já
preparam um caminho lógico
para chamar a atenção das crian-
ças que acompanham a mãe na
hora das compras."

"O setor de licenciamento está
em ebulição. E em fase de mudan-

Dobradinha no varejo
Atento ao poder da crian-

ça no processo de decisão da
compra, o Grupo Pão de Açúcar
prepara o lançamento de uma
linha de produtos infantis de
marca própria para cada uma
das suas bandeiras. Segundo
Luciene Schedenffeldt, geren-
te de marketing e de marcas
próprias da companhia, até o
fim do ano pelo menos uma das
redes apresentará a novidade,
que inclui o compartilhamento
da marca com licenciamentos.

A idéia é fugir da sazonalidade
a que estão sujeitas as licenças.
"Queremos um licenciamento
que trabalhe com fidelização, com
linhas constantes, que nos permita
cadastrar o cliente, utilizar mala-
direta, realizar ações ao longo de
todo o ano. Marca própria não é
só preço. Tem de agregar valor",
explica a executiva.

O grupo já coleciona várias
experiências do gênero. Na
última Páscoa, por exemplo,
além dos ovos com apelos de

personagens como Senninha e
Bob Esponja, vendidos em todas
as lojas, cada uma das bandeiras
associou os ovos de marca pró-
pria a um licenciamento forte:
Sítio do Picapau Amarelo, no
CompreBem; Disney Pixar, no
Pão de Açúcar; e Robots, no
Extra. "Observamos que a crian-
ça quer um brinde e pensamos
em alguns diferenciais. Foi um
sucesso. Tanto que já definimos
a estratégia para a Páscoa de
2006", afirma Luciene. (FL)

Novidades maluquinhas
Ele não é mais um garoto,

mas continua a aprontar suas
peraltices com a mesma energia
de quando foi criado, há 25 anos.
A próxima delas está prevista
para o Natal, quando chegarão
ao mercado a primeira versão em

boneco e os jogos educativos do
Menino Maluquinho, idealizado
pelo cartunista Ziraldo.

"Acabamos de assinar o con-
trato com a Estrela. Estamos
na fase de desenvolvimento",
conta Mario Gasparotti, da Me-

Menino Maluquinho: mochila na volta às aulas, além de boneco e jogos no Natal

galis Assessoria e Consultoria,
agente responsável pelos licen-
ciamentos do autor. O boneco e
os jogos são apenas algumas das
iniciativas para rejuvenescer o
personagem, agora também es-
tampado em mochilas escolares.
"Estamos em negociação com
mais de cem empresas."

Em outubro, mês do aniver-
sário do Menino Maluquinho, as
histórias do personagem - - que
deve vender 3 milhões de livros
até o fim deste ano - - serão
transformadas em programas
na TV Educativa e ganharão
as páginas dos quadrinhos pela
Editora Globo. Em 2006 ocor-
rerá a estréia de seu terceiro
longa-metragem, cujo título é
O que Você Está Fazendo no
meu Sonho?.

Os planos de Gasparotti para
Ziraldo também incluem ações
com a Turma do Pererê. A meta é
gerar R$ 10 milhões em royalties
com os licenciamentos, voltados
predominantemente à faixa de 5
a 12 anos. (FL)

ças", analisa Sandra. Há alguns
anos, as empresas não licenciavam
artigos relacionados a filmes por-
que eles permaneciam só dois ou

três meses em exposição. Com o
sucesso do DVD, porém, o cinema
ganha força nas estratégias, pois
alcança mais as famílias.

Embora as novas mídias tor-
nem o licenciamento mais atraen-
te, há casos em que o personagem
deslancha mesmo sem exposição
tão intensa. É o caso de um dos
destaques da Exim, Bob Esponja,
que emplacou como produto licen-
ciado no Brasil quando ainda esta-
va restrito à TV fechada. "Quando
foi para a televisão aberta ele já
tinha escala." Hoje, a imagem de
Bob Esponja é utilizada em mais
de cem itens.

A Exim detém 30 proprie-
dades, licenciadas para cem
empresas locais. Nos últimos
meses comercializou licenças de
O Zorro, com estréia de novo fil-
me em outubro, e de King Kong,
cujo lançamento está previsto
para dezembro.

Anúncio

Fonte: Meio & Mensagem, a. 27, n.especial, p. 14-15, 29 ago. 2005.




