
AS ESTRELAS
DOS NEGÓCIOS
M A R K E T I N G Heróis voltam às telas para
acelerar as vendas de produtos licenciados

PORANDRÉ SIQUEIRA

A
fabricante de brinquedos Gul-
liver prevê elevar o fatura-
mento em 15% este ano, para
50 milhões de reais, graças a
uma dupla insólita de heróis.

O mascarado Homem-Aranha e o ogro
Shrek serão responsáveis, juntos, por
30% da receita da empresa em 2007.
Ambos voltam pela terceira vez às telas
dos cinemas - em maio e junho, res-
pectivamente - com a promessa de
provocar mais frio na
barriga em executivos da
indústria e varejistas do
que nos próprios espec-
tadores dos filmes. O ca-
lendário de lançamentos
também assinala a che-
gada de outros podero-
sos garotos-propaganda,
do Quarteto Fantástico
às bonecas Bratz, em
versão com atores de
verdade. O mercado de li-
cenciamento, que movimentou cerca
de 3 bilhões de reais no Brasil, prome-
te este ano emoção para empresário ne-
nhum botar defeito.

Em 2006,
os brasileiros
gastaram
3 bilhões
de reais com
os personagens

"O lançamento de um filme pode au-
mentar em mais de 100% as vendas de
produtos associados aos personagens,
mesmo que eles já estejam presentes
nos quadrinhos e na tevê, como é o ca-
so do Homem-Aranha", afirma o presi-
dente da Associação Brasileira de Licen-
ciamento (Abral), Sebastião Bonfá. Co-
mo o processo de licenciamento tem
início meses antes da estréia dos longas-
metragens, boa parte dos ganhos asso-
ciados às estrelas de 2007 foi contabili-
zada no ano passado.

O faturamento da ITC, detentora dos
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direitos sobre os personagens da Mar-
vel no Brasil, disparou 138% em 2006
graças, principalmente, ao Homem-Ara-
nha, que se firmou como o protagonista
de filmes mais rentável para a compa-
nhia até hoje. A previsão para este ano
é elevar as receitas em 30%, ainda na
esteira do esperado sucesso do longa-
metragem. "Fechamos 50 contratos de
licenciamento, só a partir do novo fil-
me da série", conta o presidente da ITC,
Peter Carrero. A boneca Barbie, acres-
centa ele, foi a única a ultrapassar esse

número de acordos, en-
quanto estava sob res-
ponsabilidade da ITC.
Foram 53, mas só depois
de muitos anos de di-
vulgação.

A maior parte das par-
cerias refere-se a mer-
chandising, ou seja, à pro-
dução de itens, de brin-
quedos e bicicletas a ali-
mentos e material esco-
lar, criados especialmen-

te para exibir a estampa do personagem.
A Nestlé, por exemplo, vai atacar com os
ovos de Páscoa do Aranha, a Grendene
fabricará os calçados do herói, a Brinque-
dos Bandeirante terá as bicicletas e a
C&A trabalhará uma linha exclusiva de
roupas alusivas ao novo filme. Em outros
contratos, chamados de promocionais,
os "poderes" do personagem são usados
temporariamente, apenas para impulsio-
nar as vendas de um produto que já exis-
te. É o caso da Elma Chips, que distribui-
rá brindes do Homem-Aranha 3 nas em-
balagens dos salgadinhos da marca.

Não é difícil entender por que o alter
ego do fotógrafo nova-iorquino Peter
Parker exerce tanto fascínio sobre o
mundo dos negócios, também no Brasil.
Segundo a consultoria Filme B, as duas

primeiras produções cinematográficas
da série lideraram as listas dos mais as-
sistidos no País nos anos de seus lança-
mentos e ocupam o sétimo e o nono pos-
to, respectivamente, no ranking históri-
co das maiores bilheterias brasileiras.
Homem-Aranha l foi assistido por quase
8,5 milhões de espectadores em 2002.
Dois anos depois, o segundo longa-me-
tragem com o herói levou 7,7 milhões de
pessoas aos cinemas e rendeu, nas bilhe-
terias, mais de 48 milhões de reais.

A Gulliver, que detém a exclusividade
para vender as réplicas articuladas do
Aranha no Brasil, precisa importá-las da
Hasbro, a fabricante oficial do persona-
gem. "Vale a pena", diz o diretor-comer-
cial da empresa brasileira, Paulo Ben-
zatti. "Vendemos 200 mil bonecos do
primeiro filme e repetimos o volume na



época do segundo. Não está havendo
desgaste, o que é muito bom." Segundo
o executivo, a regra que prevê queda à
medida que uma série se alonga nos ci-
nemas deixou de valer há algum tempo.
O ogro Shrek - a rigor um anti-herói -
ganhou vida nos cinemas em 2001, fa-
turou o Oscar de melhor animação e
vendeu apenas 5 mil miniaturas no Bra-
sil. O segundo filme entrou para a his-
tória como o desenho mais rentável do
cinema mundial, com uma bilheteria de
918 milhões de dólares. Com o impul-
so, as vendas da Gulliver subiram para
50 mil miniogros.

Outra seqüência promissora em
2007, de acordo com Benzatti, é Pira-
tas do Caribe 3, que estreará em maio
no Brasil. "Na época do lançamento
do segundo filme da série, chegou a
faltar produto no mercado. Não va-

mos deixar isso acontecer desta vez",
diz o diretor da Gulliver.

Bonfá, da Abral, diz que, embora o ci-
nema sempre tenha influenciado a po-
pularidade dos personagens e, indireta-
mente, as vendas dos produtos associa-
dos a eles, foi só há cerca de uma década
que a indústria passou a acompanhar de
perto o calendário dos grandes estúdios.
"A Hanna Barbera manteve seus perso-
nagens nos desenhos animados de tevê
até 2000, quando lançou Os Flintstones
na telona", lembra o executivo.

Outro exemplo é o da própria Marvel,
que só resolveu tirar seus heróis das pá-
ginas dos quadrinhos em 1998, com o
pouco conhecido (no Brasil) Blade, o Ca-
çador de Vampiros. Tomou tanto gosto pe-
las películas que lançou também X-Men
(2000), Homem-Aranha (2002), Demoli-
dor (2003), Hulk (2003), Elektra (2005) e
Quarteto Fantástico (2005). Este ano, a
fábrica de super-heróis prevê, além de
Homem-Aranha 3 e Quarteto Fantástico 2
- O Surfista Prateado, o lançamento de
Ghost Rider, o Motoqueiro Fantasma, es-
trelado pelo ator Nicholas Cage. Todos
ainda no primeiro semestre. Para 2008,
por enquanto, sabe-se que o Homem de
Ferro será o próximo, enquanto Hulk vol-
ta em um segundo filme.

Para a indústria do licenciamento, o
êxito da Marvel em renovar os super-
heróis no cinema traz benefícios que
vão muito além das boas vendas no pe-
ríodo de lançamento dos filmes. "Esta-

mos falando de perso-
GULLIVER. nagens lançados na
Graças aos filmes, década de 40, clássi-
o faturamento cos que só eram lem-
vai subir 15%, brados pelo público
aposta Benzatti acima dos 30 anos e

voltam à cena após a VETERANOS.
exibição nas telas", ex- Rocky Balboa,
plica o diretor de li- Homem-Aranha
cenciamento da ITC, e Shrek estão
Glenn Migliaccio. Os entre as estréias
heróis ganham dese- deste ano
nhos animados reesti-
lizados, viram jogos de videogame e ga-
rantem, assim, a sobrevida.

Que o diga o veterano dos ringues
Rocky Balboa, personagem interpretado
pelo ator Sylvester Stallone desde 1976,
que chegará este ano à sexta produção
da série. No Brasil, o boxeador será as-
sociado a uma das tecnologias mais pro-
missoras atualmente, a dos jogos de te-
lefones celulares. O escritório brasileiro
da desenvolvedora de softwares ameri-
cana Skyzone criou o game, que será ofe-
recido aos usuários das operadoras Vivo,
TIM e Claro. O diretor da empresa, Car-
los Estigarribia, espera que o produto
venda em torno de 50 mil cópias, de-
sempenho equivalente ao dos melhores
títulos, a um preço inicial de 10 reais.
"Tivemos de fazer alguns serões para
concluir o jogo antes do-lançamento do
filme", conta. A estréia foi antecipada do
fim de fevereiro para o dia 9.

Segundo Estigarribia, o mercado bra-
sileiro de vendas de programas por ce-
lular, embora crescente, ainda é peque-
no para as altas taxas cobradas pelos
personagens mais cobiçados. Mesmo
para a indústria, a concorrência de ven-
dedores de produtos pirateados e con-
trabandeados reduz os ganhos de quem
paga as taxas de licenciamento, que va-
riam de 4% a 12% do preço de cada pro-
duto, de acordo com a Abral. Com o
agravante de que, até hoje, não apare-
ceu nenhum super-herói capaz de dar
conta desses vilões. •
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