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Uma enxurrada de produtos licenciados entrou nos pontos-de-venda brasileiros no último ano, 
movimentando um considerável montante de mais de R$ 2,5 bilhões. Informação animadora a 
julgar pela crescente adesão à prática do licenciamento, com aumento médio de 10 a 12% ao 
ano. A situação, porém, não é de conforto apesar da ampliação da atividade econômica. Essa 
boa notícia não chegou ao universo das pequenas e médias empresas.  
 
Já é notória neste segmento a percepção de que embutir uma marca forte em seus produtos 
depende da busca por parcerias e licenciamentos. A receita do sucesso todo mundo já sabe, 
mas poucos descobriram como mexer com os ingredientes. O problema gira em torno de uma 
só palavra: planejamento. A falta de estratégias sólidas e delineadas, que apontem para a 
solução de erros típicos e absolutamente controláveis, gera resistências e espanta o mercado 
de licenciadores, disposto como nunca a fazer bons negócios.  
 
Obviamente, quem já apresenta uma marca em ascensão – geralmente grandes empresas – 
sai na dianteira na corrida pelo licenciamento. Essas companhias conquistam as maiores 
marcas e mercados mais estruturados. Mas não dá para reclamar dos ventos em alto-mar. Por 
isso, num contexto em que qualidade deixou de ser diferencial para se tornar imperativa, as 
organizações de menor porte devem perseguir continuamente a credibilidade, adquirindo 
plenos conhecimentos sobre a estrutura de custos e vendas, bem como a administração de 
fluxo de caixa.  
 
Antes de mais nada, preciso oferecer um preço competitivo. É o que pensam milhares de 
empresários antes de se preocuparem com o design e a imagem do produto. Mas o que 
realmente cativa os consumidores? Ninguém se dá conta de que o valor agregado é o maior 
responsável pela conquista de boa parte dos clientes. Um perfume com fragrância envolvente 
não resiste a uma embalagem pobre, sem uma marca que o realce. É como uma partida da 
seleção brasileira de futebol: um duelo contra a Bolívia tem um peso diferente de um jogo 
contra os argentinos.  
 
Existe também um outro lado da moeda, ainda mais crítico. O produto pode ser um sucesso e 
ter uma marca potencial. Mas em curto prazo, as licenciadoras vão colocar à margem 
companhias com níveis altos de informalidade e uma administração tributária defeituosa. Em 
outros casos, investir em um elevado portfólio pode ser um desastre. Muitas vezes, um mix de 
produtos e serviços reduzido otimiza custos e garante uma comercialização mais focada.  
 
Falando em foco, a aposta única nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro atravanca, de 
maneira sutil, a alavancagem dos negócios. Para formar uma marca potencial, pense em uma 
disseminação da oferta de negócios em nível nacional. O Centro-Oeste, por exemplo, conta 
com uma expressiva camada da população de classe A, espaço onde poucos empresários de 
marcas de luxo pensam em investir.  
 
De qualquer forma, há muitos bons motivos para comemorar. A Associação Brasileira de 
Licenciamento (Abral) tem computadas cerca de 800 empresas licenciadas e 400 licenças 
disponíveis distribuídas em 63 agências licenciadoras, que empregam aproximadamente 640 
funcionários. Em suma: ainda há espaço para o crescimento dessa atividade, em especial no 
nicho das pequenas. Basta se estruturar, com a estratégia no papel e preocupação constante 
com seu caixa.  
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