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Trabalhar com marcas conhecidas corta caminho para aumentar as vendas. Não por acaso, o 
crescimento anual do mercado de licenciamentos no Brasil tem variado entre 10% e 12%. 
 
 
Uma dúvida freqüente no meio empresarial é como ampliar as vendas. Uma solução que 
facilita isso é por meio do licenciamento, contribuindo para aumentar acima de 40% a 
comercialização de um produto e não onera o licenciado, pois os royalties variam de 4% a 
10%. “É mais direto e eficaz até do que a propaganda, porque o personagem já está 
consagrado junto ao público, é a própria mídia, enquanto que na propaganda a mensagem 
precisa ainda ser feita e transmitida”, diz Sebastião Bonfá, presidente da Associação Brasileira 
de Licenciamento (Abral), entidade que reúne agentes licenciadores, licenciados e empresas 
ligadas ao setor. “É só colocar licenciamento no produto para começar a vender 
imediatamente.” 
 
Não há exagero na afirmação do presidente da Abral. O mercado cresce anualmente no Brasil 
de 10% a 12% e a expectativa é aumentar exponencialmente a cada ano. Em 2005, 
movimentou R$ 2,5 bilhões entre distribuidores para mercado e revendedores. “Não está 
contabilizado nesse número as vendas diretamente para o público consumidor, mas ainda há 
muito o que crescer.” De acordo com Bonfá, nos Estados Unidos, por exemplo, essa área de 
atividade gera US$ 100 bilhões anuais. “Normalmente o Brasil detém 10% em quase tudo 
relacionado ao mercado norte-americano, se fôssemos analisar e comparar dessa maneira 
deveríamos ter 300 mil empresas licenciadas.” 
 
Nos últimos quatro anos, o desenvolvimento do ramo foi mais rápido e pró-ativo, mas ainda 
aquém do esperado pela Abral. Hoje, atuam no país cerca de mil empresas licenciadas e 400 
licenças disponíveis distribuídas entre 63 agências licenciadoras. “É uma pena que o grande 
mercado brasileiro não tenha ainda percebido as vantagens do licenciamento.” Pessoas 
famosas, filmes e desenhos, personagens de histórias em quadrinhos, livros e marcas 
consagradas são exemplos de modelos de licenciamento em todo o mundo. Geralmente, tem 
como alvo o público infanto-juvenil de diversas áreas de atividade, como moda e calçados, 
cadernos, brinquedos, cosméticos, decoração e confecção. “Tudo o que a criança lê, brinca, 
come e veste, como fraldas”, diz Bonfá. 
 
A Gulliver Manufatura de Brinquedos, que está há 35 anos no mercado, aposta nas miniaturas. 
A empresa nacional, fundada por Mariano Lavin Ortiz em 1970, e localizada na cidade de São 
Caetano do Sul, São Paulo, sempre foi conhecida por sua especialidade em fabricar esse tipo 
de produto. O primeiro brinquedo foi o Forte Apache, miniaturas pintadas artesanalmente que 
tinham como tema o velho oeste americano. O próprio nome foi escolhido como uma 
homenagem ao romance de “As viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift, que conta a história 
da minúscula população do reino de Lilliput.  
 
A empresa teve dois posicionamentos distintos nesse mercado, antes e depois da abertura das 
importações de brinquedos no país. “Já tínhamos no período anterior alguns contratos de 
licenciamento de super-heróis da Marvel, mas éramos vistos basicamente como uma indústria 
fabricante de brinquedos em miniaturas”, diz Paulo Benzatti, gerente nacional de vendas da 
Gulliver. No segundo momento, há 13 anos, a empresa mudou completamente o foco de 
atuação. Foi a primeira a importar produtos e fazer parcerias com a Hasbro, a ToyBiz (que 
fabrica toda a linha Marvel) e a francesa Smoby (maior fabricante européia de brinquedos). 
“Começamos a trabalhar fortemente com personagens, principalmente figuras de ação 
baseadas em grandes produções de cinema e séries de TV.” 
 
Para Benzatti, a mudança de rumo foi determinada por uma tendência de os produtos se 
tornarem mundiais, no qual os lançamentos são feitos praticamente em todos os lugares ao 
mesmo tempo, e do comportamento do consumidor, que prefere produtos atualizados. 
“Sentíamos que o setor iria passar por essa transformação. Resolvemos que também 



queríamos uma fatia desse mercado de produtos importados ou então teríamos que nos 
conformar com uma participação menor.” 
 
Atualmente a empresa produz e importa brinquedos de primeira infância, pré-escolares, séries 
de TV, personagens de cinema e personagens para colecionar como: Homem Aranha, Senhor 
dos Anéis, Robocop, Máscara, X-Men, Meninas Super Poderosas, Guerra nas Estrelas, Quarteto 
Fantástico e King-Kong. Com o sucesso dos filmes, temas que estão na moda e são bastante 
explorados, o produto oferecido passa a ter peso na decisão de compra. “As campanhas dos 
filmes, das séries e a própria exposição da marca no mercado como um todo também provoca 
uma demanda natural e, é claro, a gente pega uma carona.” 
 
O reforço da imagem por meio do licenciamento é uma estratégia que a empresa adota para 
ter maior êxito nos resultados. Associar a Gulliver a grandes produções fez com que ela tivesse 
um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, a empresa 
praticamente dobrou o faturamento, alcançando em 2005, R$ 40,4 milhões. Isso sem fazer 
propagandas mais agressivas. “Continuamos fazendo o marketing direto por meio de 
campanhas em TV e material de apoio a PDVs, por exemplo, para provocar demanda pelos 
nossos produtos, e utilizamos o marketing indireto quando assinamos um contrato de 
licenciamento”, diz Benzatti. O investimento há dois anos em propaganda e marketing foi em 
torno de R$ 1,2 milhão. 
 
Com outra tática, a Editora Luz e Vida prefere licenciar seus personagens: Smilingüido e Sua 
Turma e A Turminha Querubim. A empresa, sediada na capital paranaense, tem 51 anos de 
existência, sendo os últimos 26 anos dedicados a essa área de atividade. “Lançamos o livro 
Dia-a-dia com o Smilingüido, agora em novembro, que trata de valores universais, como 
amor, amizade, perdão, compreensão e preservação da natureza. Mas o que tem um peso 
muito forte e que puxa mesmo as vendas são agendas, marca páginas, cds, camisetas”, diz 
Jubiracy Alves da Silva, coordenador comercial e de representantes da empresa. Esses 
produtos, juntos, vendem 50% do que a empresa comercializa com o personagem. 
 
Criado por Márcia D’Haese e Carlos Tadeu Grzybowski, em 1980, a formiga Smilingüido surgiu 
com o objetivo de levar mensagens de ânimo e esperança às pessoas em geral. Mas foram as 
crianças da faixa etária de 4 a 6 anos que consagraram o personagem. Hoje, Smilingüido e 
Sua Turma estão presentes em cinco mil pontos-de-venda em todo o Brasil e é tema de 800 
itens diferentes. Ao todo são 18 licenciados que produzem desde gibis, estojos escolares, 
cadernos, mochilas, lancheiras, bolsas, sombrinhas, capas de chuva, álbuns de fotos e de 
figurinha, roupa de cama e banho, meias, material para festas, canecas de cerâmica, copos de 
vidro decorados e brinquedos.  
 
Outros personagens da Luz e Vida, dessa vez em parceria com a Cartoon Pro, de Londrina no 
Paraná, fazem parte de A Turminha Querubim. Lançados em maio de 2001 para atender a 
faixa etária de 0 a 7 anos, são crianças com aspectos angelicais, sem ser realmente anjos, que 
vivenciam divertidas aventuras, próprias dessa fase da vida. A Turminha ilustra cartões, mini 
livros, livros de atividades com jogos e desafios, mochilas, cadernos e possuem cds de música 
infantil e para bebês. 
 
Smilingüido e A Turminha Querubim são exportados para 18 países da América do Sul, 
Central, Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Egito e Moçambique. “Estamos prestes 
a abrir um escritório em Miami, que vai nos auxiliar a prospectar novos mercados e 
distribuidores em todo o mundo”, diz o coordenador comercial e de representantes da 
empresa. 
 
Nesse mercado, Silva alerta que é preciso ter alguns cuidados, principalmente os contratuais. 
Isso é importante, na opinião dele, para que os personagens não percam a identidade e as 
características inerentes ou que tenham um comportamento e atitudes diferentes. “No nosso 
caso, o fundamento de ter os produtos licenciados com os personagens é que eles cumpram o 
objetivo de levar mensagens de transformação para as pessoas.” 
 
Entenda o licenciamento 



 
O que é? 
Processo legal pelo qual o detentor, criador ou autor de uma marca, nome, logotipo, imagem 
ou qualquer outra propriedade intelectual, legalmente protegidas, autoriza ou cede o direito de 
seu uso em um produto ou serviço, durante um determinado período de tempo, em uma área 
geográfica específica, em troca de um pagamento definido ou de uma série de pagamentos na 
forma de royalties ou importância fixa. 
 
Como licenciar? 
- Identificar personagens que tenham afinidade com as estratégias da empresa. 
- Ter uma boa distribuição e plano de marketing para divulgação dos produtos. 
- Fornecer relatórios mensais de vendas para pagamento dos direitos autorais. 
- Para o empreendedor que deseja entrar nesse mercado e adquirir a licença, a dica é visitar o 
site da Abral (www.abral.org.br) para saber mais sobre as firmas que licenciam, personagens e 
estimativas de vendas. A entidade também fornece orientações para os que querem licenciar 
seus personagens e saber, por exemplo, se eles são e como os tornar licenciáveis. 
- Procurar sempre um agente de licenciamento. 
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