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A quinta reportagem da série "Mar-

keting - Especial 40 anos" conta um

pouco da história do licenciamento

no país e apresenta os 40 maiores

cases do segmento. Produzido pela

equipe de redação desta publica-

ção, o levantamento foi analisado

e aprovado por três grandes espe-

cialistas: Peter Carrero (presidente

da ITC); Euclides Ribeiro da Silva e

José da Rocha Neto (ambos sócios

da Cia do Licensing). Os 40 cases de

licenciamento selecionados apare-

cem divididos nas quatro principais

categorias do setor: personagens

clássicos; celebridades; marcas; e

oportunidades.

De acordo com a Abral (Associa-

ção Brasileira de Licenciamento),

o país conta com 800 empresas

licenciadas e 400 licenças disponí-

veis distribuídas entre 60 agências

licenciadoras, que em 2006 atingi-

ram R$ 2,7 bilhões de faturamen-

to. "Para 2007 estamos prevendo

um faturamento de R$ 3 bilhões,

ou seja, 11% de crescimento sobre

2006", prevê o presidente da Abral,

Sebastião Bonfá.

Prática iniciada há aproximadamen-

te 30 anos, essa importante ferra-

menta do marketing ganhou forma

no Brasil a partir da década de 80,

com produtos da Turma da Mônica,

do Mickey, da Barbie e da Xuxa inva-

dindo os pontos-de-venda de todo

o país. "O uso de uma marca é um

investimento de marketing com re-

torno imediato", assegura Carrero.

A partir daí, o licenciamento cres-
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céu baseado ern filmes de antigas

histórias em quadrinhos, como o

Homem-Aranha, ou em livros de

sucesso, como "Harry Potter" e "O

Senhor do Anéis" Entre os cases de

maior sucesso nos últimos três anos,

Rocha Neto cita os personagens

Hélio Kitty e Bob Esponja. "Em 2007,

o destaque deve ficar com a Marvel,

que este ano irá lançar o filme Ho-

mem-Aranha 3 (estréia prevista para

maio de 2007). A Disney também

terá lançamentos de grande expres-

são, assim como a Warner"

Nesse segmento, as cifras são sem-

pre elevadas: para um contrato de li-

cenciamento por um período de três

anos a empresa deve desembolsar

de R$ 1 milhão a R$ 2 mi-

lhões de garantia mínima,

que é o compromisso que a

indústria assume com o li-

cenciador de que o mínimo

que ela vai pagar por deter-

minado licenciamento du-

rante o período de contrato

é aquele valor. Caso as ven-

das excedam essa quantia,

a empresa passa a pagar os

royalties, que variam de 1°/o

a 8°/o do faturamento. Na

indústria alimentícia, por

exemplo, os royalties ficam

entre 1°/o e 3% e tendem

a ser menores, porque o

volume de vendas é maior,

assim como a concorrência

é bem acirrada. Especialis-

tas no mercado afirmam

que, atualmente, um dos

maiores contratos de li-

cenciamento no Brasil é da

Baruel, com o personagem Snoopy

(licenciado pela ITC), cujos royalties

devem atingir R$ 3 milhões.

O que atrai um número cada vez

maior de empresas para o licen-

ciamento é a sua capacidade de

agregar faturamento aos produtos

fabricados pela indústria. "Persona-

gens, personalidades e marcas têm

o poder, mediante a divulgação fei-

ta em diversas mídias, de ampliar o

consumo de um produto em 10°/o,

no mínimo", ressalta Rocha Neto.

Segundo ele, a ferramenta pode

gerar até 30°/o de crescimento para

determinada linha de produto. É por

isso que em algumas categorias,

como o setor de brinquedos, 90°/o
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dos produtos são licenciados. 'Ves-

tuário, calçados, higiene infantil e

cosméticos também estão entre os

que mais investem nessa ferramen-

ta", informa Silva, que, junto com

Rocha Neto, foi um dos pioneiros

no licenciamento de celebridades

no país. Juntos, eles ajudaram a lan-

çar a lingerie de Zezé di Camargo e

Lucianp, fantasias da Tiazinha e da

Feiticeira, a boneca gigante da An-

gélica e até pisos e azulejos "by Hebe

Camargo". "Licenciamos a marca da

Hebe há oito anos. E chegamos a

ter mais de 300 itens licenciados, de

café e utilidades domésticas a sapa-

tos e aparelhos de ar condicionado",

relembra Silva, que há 25 anos atua

no setor.

Mas não é somente de cases de su-

cesso que vivem as empresas de li-

cenciamento. "Muitos personagens

e celebridades não emplacam. Por

exemplo: já tentei por duas vezes

licenciar o Menino Maluquinho e,

embora ele seja um sucesso in-

questionável no meio editorial, não

deu certo como licenciamento", co-

menta Rocha Neto. "Chaves é outro

exemplo. É o programa de maior au-

diência do SBT, está há 15 anos no

ar, voltou este ano em forma de de-

senho animado, mas não se licencia

nada do Chaves porque não vende",

complementa Silva.

Este mês, a Cia do Licensing está se

associando com a TAS para criar a

maior agência de licenciamento de

celebridades do Brasil. 'Vamos cui-

dar não só dos contratos de licen-

ciamento como também da presen-

ça das celebridades em eventos e

ações promocionais", revela Rocha

Neto, que passa a representar gran-

des artistas do país e do mundo,

como Hebe Camargo, Adriane Ga-

listeu, Eliana, Edu Guedes e Naomi

Campbell. O

PERSONAGENS CLÁSSICOS

Criada por Ikuko Shimizu, designer da
companhia japonesa Sanrio, em 1974,
a gatinha Hélio Kitty é uma das perso-
nagens mais famosas no mundo do li-

cenciamento. O primeiro produto licen-
ciado foi um relógio digital, lançado em
1980, que vendeu mais de um milhão
de unidades em um ano. Hoje, é possível

encontrar de bloco de notas a aparelhos
de W da Hélio Kitty. No Brasil, 40 empre-
sas detêm permissão para usar a imagem

da marca, como Johnson & Johnson
com seu Band-Aid Decorado Hélio
Kitty; a Lacta, que criou uma bolsi-
nha da gatinha com minitabletes de
chocolate; a Grow, com as pelúcias
da personagem; e até a Kíbon, que

no final do ano passado lançou um
picolé que vem com tatuagens de pele e

unha da Hélio Kitty.

GARRELD
O personagem nasceu em 1978,
nos Estados Unidos. O gato de
Jim Davis começou a ser licen-
ciado no Brasil em 1984, pela
1TC, que representa a Paws In-
corporated. Entre as brasilei-
ras que apostam na marca
estão: Arcor (chicletes); Cader-
brás (caderno, pasta fichárío e
agenda); Kromo Editora (álbum de
figurinhas); Dermiwil (mamadei-
ra, chupeta e caneca); Poá
Têxtil (vestuário);
Mash (cuecas);
Vorace (calcinha,
sutiã e pijama);
Baby Rogers (fraldas
descartáveis); e Nutron (alimento para gatos). Atualmente, Gar-
field apresenta 650 licenciados internacionais em 111 países.

TURMA DA MÔNICA
O case brasileiro de mais famoso na área de licenciamento foi criado por Maurício de
Sousa, na década de 60. Com o sucesso das tihnhas de jornal, Mônica e sua turma
passaram a aparecer em inúmeros produtos. Um dos primeiros licenciados foi o extrato
de tomate Elefante, da Oca, marca pertencente à Unilever, que já renovou o contrato de
três décadas por mais 30 anos. Outro licenciamento de longo prazo é com a Kimberly
Clark, que já dura 20 anos. Atualmente, as fraldas descartáveis da Turma da Mônica
possuem 20% de participação no segmento e chegam a vender 120 milhões de unidades
por mês. Entre os licenciamentos de sucesso também estão os produtos da Perdigão,
que em 1989 lançou a linha Turma da Mônica Perdigão, para o público infantil, que é
composta por produtos como Mini Chicken e Filezinho de Frango.
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SUPER-HOMEM
O homem de aço dos quadrinhos foi criado

por joe Shuster e Jerry Siegel, em 1938, nos
Estados Unidos Publicada pela DC Comics,

a revista em quadrinhos do Superman
transformou o último filho do plane-

ta Krypton em um dos mais impor-
tantes personagens da cultura pop

ocidental com 11 títulos periódicos
de quadrinhos americanos, cinco
filmes, duas séries de cinema, cin-

co séries de televisão, seis séries de desenho
animado, um programa de rádio, um musical e

inúmeros produtos licenciados com sua marca, que
vão de brinquedos a alimentos.

Criado por CharlesSchulz, em 1950, o extroverti-
do cão adotado por Chariie Brown e a turma dos
Peanuts tem 1,4 mil títulos publicados e mais
de 350 milhões de livros vendidos no mun-
do. Baruel (xampu, condicionador, colônia,
hidratante e sabonete), Caderbrás (caderno,
pasta fichário e agenda), Editora Online (li-
vro de atividades e álbum de figurinhas),
Lillo (mamadeira, chupeta e caneca com
tampa), Lupo (meias), C&A (magazine), Almix
(canecas, pratos e copos), Grendene (calçados),
Lunender (vestuário) e Armex (mochilas)
estão entre os licenciados brasilei-
ros. A ITC representa a marca no
pais desde 1984.

HOMEM-ARANHA
Licenciado pela Marvei Charac-
ters, que é representada no
Brasil pelo ITC, Spider-Man
teve sua primeira aparição
em uma revista em quadri-
nhosde1962.0super-herói
voltou a fazer sucesso com
os filmes Spider-Man 1 e 2. No
ano passado foram fechadas 126 iicenças ligadas
à Marvei, 48 delas para o terceiro longa-metragem da
série, programado para maio de 2007. Com isso, em 2007, a
ITC espera registrar um crescimento de 30°/o nos negócios. En-
tre as empresas que já comercializam produtos com a marca no
pais estão: Nestlé, Grendene, Tip Top, Riachuelo, Gulliver, C&A,
Reaj, Aladdin, Fantasias Sulamerícana e Caderbrás.

Desde sua criação, em 1959, mais de 1 bi-
lhão de Barbies foram vendidas em todo
o mundo. Por volta de 1960, a Mattel
começou a licenciar a marca utiliza-
da, atualmente, por 45 empresas
brasileiras, que trabalham com 50
linhas de produtos. Por ano, são
lançados 2,3 mi! itens licenciados
por companhias como Grendene,
Alpargatas, C&A, Tilibra, Jandaia,
Primícia, Bic, Malwee, Garoto,
Bandeirante e Colgate.

SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO
Publicada em 1920, a obra de Monteiro Lobato estreou na Globo, em 1977. Os licen-
ciamentos começaram a surgir em 2001, com a Grow produzindo bonecos e jogos
dos principais personagens do Sítio: Emílía, Visconde de Sabugosa, Saci e Rabicó.
Hoje, a marca está presente em 300 produtos licenciados para 19 empresas. Urn dos
destaques é a parceria que a Globo Marcas mantém com a Natura, que há cinco anos
comercializa produtos de higiene com a imagem do Sítio do Pica-pau Amarelo.

Lançado há 25 anos para aproxi-
mar o público dos ensinamentos
cristãos, Smilingüido se tornou
um dos personagens infantis mais
licenciados no país, afina! ele está
direcionado a um segmento com-
posto por 89,2°/o do povo brasilei-
ro, sendo 73°/o de católicos e 15°/o
de evangélicos. A formiga estiliza-
da, criada por Márcia D'Haese e
Carlos Tadeu Grzybowski, passou
a ser licenciada em 1997, pela
Editora Luz e Vida. Atualmente,
Smilingüido e sua Turma possuem
104 produtos licenciados, que
somam cerca de 400 itens. Entre
as 30 empresas licenciadas estão:
Credea!, Nadir Figueiredo, Mercur,
Predilecta, Heríng Harmônicas,
Chocolates Garoto e Speed.
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MICKEY MOUSE
Símbolo da The Walt Disney Company, o camundongo mais famoso do mun-
do nasceu em novembro de 1928 como personagem do desenho animado
"Steamboat Willie" Um ano depois, era fundado o Clube do Mickey, na Ca-
lifórnia, onde pessoas se reuniam nas tardes de sábado para assistir aos de-
senhos do ratinho. No mesmo ano, surge o primeiro produto licenciado: um
homem ofereceu US$ 300 para lançar um lápis com o personagem. Em
2003, quando Mickey completou 75 anos, sua imagem movimentava
US$ 4 bilhões em produtos licenciados. Somente no Brasil, 93 empre-
sas investem nesse licenciamento, que está presente no mercado com
1,3 mi! produtos, que vão de roupas e brinquedos a escova de dente
e ovos de chocolate, incluindo até coleções feitas por grandes nomes
da moda, como Alexandre Herchcovitch.



CELEBRIDADES A "Rainha dos Baixinhos" iniciou sua carreira
como modelo no começo dos anos 80. Em
1983, tornou-se apresentadora infantil na IV
Manchete, no programa "Ciube da Criança"
Três anos depois foi para a Rede Globo, onde
apresentou o programa "Xou da Xuxa" até
1992. Seus discos já venderam mais de 30
milhões de cópias pelo mundo, o que fez da
apresentadora a recordista em venda de dis-
cos no Brasil. Tem em seu currículo 29 CDs e
20 filmes. Em 1986, a Xuxa Produções deu
início ao licenciamento de produtos com a
marca da celebridade, sendo que o primeiro
item licenciado foi uma sandália da Grende-
ne. Hoje, a empresa trabalha com duas mar-
cas, Xuxa e Turma da Xuxínha, que juntas
somam cerca de 100 produtos licenciados,
que vão de xampoo e sandálias a laptop e
tapete higiênico para cães. Entre as empresas
que apostam no licenciamento estão Baruel,
General Mills, Nestlé e Candide,

Os licenciamentos com o seu nome che-
garam no mercado em fevereiro de 1996,
por meio de uma linha de jóias produzida
pela Casa Leão. Logo em seguida, a marca
licenciada pela agência Tass apareceu na
linha de sopas díetéticas Diet Soup, que
foi um sucesso em vendas por mais de
três anos. A apresentadora do SBT autori-
za o licenciamento somente de produtos
que estão relacionados a moda, beleza e
saúde e identificados com a imagem e o
perfil dela, ou seja, ela testa, aprova e usa
cada item. Objetiva ter poucos produtos
licenciados, mas marcantes. Atualmente,
Adriane Galisteu possui quatro marcas
licenciadas, que produzem 12 itens, entre
calçados (da Grendene), relógios (da
Euro) e óculos solares e de receituário (da
Óculos Ventura).

HEBE CAMARGO
A apresentadora, que iniciou sua carreira em 1950,
fez parte do elenco do primeiro programa transmi-
tido pela televisão brasileira, o "TV na Taba", da ex-
tinta TVTupi. Passou por quase todas as emissoras

de W do Brasil, até ingressar no SBT, em 1986, onde
já apresentou três programas: "Hebe", "Hebe por Elas"

e "Fora do Ar", além de participar do 'Teleton" e de
especiais humorísticos. Atualmente, figura entre as

personalidades com maior número de produtos
licenciados no país. Os licenciamentos começa-
ram em 1999 e logo atingiram a marca de 300
itens presentes nos mais variados segmentos:
alimentício, utilidades domésticas, calçados,
aclimatizadores de ar, higiene pessoal, lim-

peza, editorial, cosméticos, CDs e até pisos
e azulejos. O destaque fica por conta dos
filtros Europa By Hebe, empresa que há
oito anos possui licenciamento da marca
junto à agência Cia do Licensing.

ANA MARIA BRAGA
Desde 1999, a amiga inseparável do Louro
José apresenta o programa "Mais Você", da
Rede Globo. Antes disso, a bióloga e jorna-
lista conquistou visibilidade na W ao diri-
gir, produzir e apresentar a atração "Note
e Anote", na Rede Record. Há dez anos,
Ana Maria Braga iniciou o licenciamento
do seu nome para os rnais variados tipos
de produtos, como arroz e café. Hoje, sua
imagem aparece associada apenas aos li-
vros de culinária.

ELIANA
A ex-integrante dos con-
juntos "A Patotinha" (1986) e
"Banana Split" (1990) come-
çou na TV participando do
programa "Qual é a música",
do SBT. Em 1991, a agência
Tass iniciou o licenciamento
da marca para a Grow, que
lançou no mercado os "De-
dinhos" de borracha. Logo
depois, a Glasslite criou o
"loiô Show da Eiiana" Hoje,
a celebridade tem 20 marcas
licenciadas, que somam cer-
ca de 100 itens. Estimativas
do mercado apontam para
uma movimentação de US$ 40 milhões por ano com o nome de
Eliana, que é uma das maiores vendedoras de brinquedos do Brasil.
Entre os produtos licenciados estão: bicicletas Caloi; tesouras Mun-
dial; bonecas, jogos e kit Super Massa da Estrela; fábrica de choco-
late da Glasslite; cama elástica da Grow; roupas da Kyly; e até copos
da Tupperware. Corn 10 milhões de itens comercializados desde a
década de 90, a marca Eliana fica atrás apenas dos licenciados da
Disney e de Maurício de Sousa.
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o início dos anos 80, Antônio Augusto de Morais Li-
erato escrevia cartas para Silvio Santos com suges-
tões de programas. Isso o levou a ser contratado pelo
dono do SBT. Gugu começou na televisão aos 14 anos,
como assistente de produção do programa "Domingo
no Parque" Em 1988, eleja comandava vários pro-
gramas, como "Passa ou Repassa", "Cidade Contra
Cidade" e "IV Animal", até que, em 1993, criou o
programa "Domingo Legal" Os produtos licencia-
dos foram lançados no início da década de 90 e o
primeiro item foi o Kit de Mágica do Gugu. Hoje,
a empresa GM License Broadcast trabalha com
três marcas: Gugu, Guguzinho e Gugu Baby. Bo-
necas do Gugu, revista Coquetel do Guguzinho
e o cavalinho Upa Upa do Gugu estão entre os

produtos mais vendidos. Cotiplás, Líder Brinque-
dos, Braskít, Ediouro Publicações, Estrela, Baby Brink, American

Safety Razor (aparelhos de barbear Personaj, Pé com Pé Calçados Infantis e
Reckitt Benckiser são algumas das empresas que apostam nesse licenciamento.

SANDY E JÚNIOR
Os filhos do Xororó, da
dupla sertaneja Chitão-
zinho e Xororó, entra-
ram no meio artístico
ainda crianças. Sandy
tinha 6 anos, e Júnior,
5, quando se apresen-
taram pela primeira vez
no programa "Som Bra-
sil", da Rede Globo, que
na época,era apresenta-
do por Lima Duarte, Em
1998, a marca Sandy e
Júnior passou a ser li-
cenciada. No auge da carreira, a dupla chegou a ter mais de 400 itens
de produtos licenciados nos segmentos de alimentação, brinquedos,
calçados, escolar, cosméticos, editorial e higiene pessoal.

ANGÉLICA
A esposa de Luciano Huck iniciou sua
carreira de apresentadora aos 13 anos
no programa infantil "Nave da Fantasia",
na TV Manchete, Mas foi com o Clube
da Criança que ela estourou e acabou se
tornando um dos principais contratos da
emissora. Em 1993, a apresentadora foi
para o SBT comandar a "Casa da Angélica"
Logo depois passou a substituir Gugu no
programa "Passa ou Repassa" Sua carreira
deu uma guinada em 1996, quando ela
assinou contrato com a Globo para
apresentar o "Angel Mix'l O licenciamento
da personalidade teve início em 1995 e
chegou a atingir 400 produtos licenciados
nos segmentos de alimentos, brinquedos,
calçados, confecção, material escolar,
cosméticos, editorial t higiene pessoal.
Dois licenciamentos foram sucesso de
vendas: a boneca da Angélica (da Estrela) e
os esmaltes Angélica, da !mpa!a.

THE BEATLES
Os garotos de Liverpool ingressaram no meio artístico no final da
década de 1950. Logo, suas músicas atingiram o primeiro lugar nas
paradas de sucesso no mundo inteiro. A banda de rock formada
por John Lennon (guitarra e vocal), Paul McCartney (baixo e vocal),
George Harrison (guitarra e vocal) e Ríngo Starr (bateria e vocal)
ganhou fama e passou a influenciar as vestimentas, os cortes de
cabelo e o comportamento dos jovens, fato que deu origem ao
termo beatlemania. No Brasil, o licenciamento é feito pela agência
Supermarcas, que desde julho de 2006 tem urn contrato com a
Master Agente para toda a América do Sul. No país, a rede de lojas
Ellus foi a primeira a utilizar a marca em camisetas e acessórios.
Até a grife de isqueiros Zippo já usou o nome da famosa banda de
rock em seus produtos.
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Em 1996, essa gaúcha saiu de Santa
Cruz do Sul para tentar a profis-
são de modelo em São Paulo. Dois
anos depois, estava embarcando
para Paris, onde iniciou sua carrei-
ra de top model. Do alto dos seus
1,85 metro, Ana resolveu colocar
em prática seu lado empresarial
e, em 2002, passou a licenciar
seu nome e sua imagem para
diversas empresas presentes, prin-
cipalmente, no segmento da moda.
Dois itens licenciados pela agên-
cia Global Licenses são sucesso
de venda no pais: os calçados e
a linha de óculos solares e recei-
tuários da General Opticai. Entre
os produtos com a assinatura da
atual apresentadora do programa
"Hoje em Dia", da Rede Record, es-
tão maios, jóias, guarda-chuvas,
artigos para a casa (como toa-
lhas de mesa) e até máquinas
fotográficas.



MARCAS

Há 60 anos surgia o primeiro modelo Ferrari, construído
na fábrica de Maranello: um 1255. Desde então, a marca
representada por um cavalo preto em um fundo amarelo
tornou-se objeto de desejo não só na indústria automo-
bilística. Os produtos licenciados Ferrari trazem um valor
agregado que transcende o automóvel. Criteriosamente
aprovados pela própria Ferrari SpA, os itens vão desde ca-
misetas, pólos, jaquetas, bonés, mochilas, footwear e flags
até notebooks, monitores de computador, relógios, óculos
de sol, perfumes e aparelho celular. De acordo com Viviane
PaízinT, gerente de marketing da Via Europa, responsável
pelo licenciamento da marca no país, os objetos estampa-
dos com um dos maiores símbolos italianos transmitem
àqueles que os adquirem a paixão e a admiração pela mar-
ca do cavalinho rampante.

COCA-COLA
Eleita a marca número 1 para licenciamentos, pela revista
License!, a Coca-Cola iniciou sua atuação no segmento em
1980, nos Estados Unidos. Em 1993, ampliou o negócio para
a América Latina. Atualmente, os produtos licenciados da
marca movimentam mais de US$ 1 bilhão em vendas no
varejo em todo o mundo. No Brasil, a Redibra é a licencia-
dora da marca de refrigerantes que tem parcerias com 320
companhias, que produzem mais de 10 mil itens licencia-
dos, como as roupas da grife Colcci, Cerca de 50 milhões
de produtos com o logo da Coca-Cola são vendidos para
consumidores de 60 países a cada ano. O urso da Coca-Cola
está entre os produtos licenciados mais vendidos no mundo,
já tendo superado a marca de US$ 500 milhões em vendas
no varejo mundial.

HARLEY-DAVIDSON
Em 1903, o jovem Bill Har-
ley e dois amigos, Arthur e
William Davidson, montaram
a primeira motocicleta de
suas vidas, num barracão nos
fundos da casa de um deles,
onde até hoje se encontra o prédio
administrativo da Harley-Davidson, em
Milwauke (EUA). Surgia assim a empresa que
ficou famosa por produzir verdadeiras obras de
arte sobre duas rodas. A marca, cujo símbolo é uma águia, conquistou
admiradores em todo o mundo, o que deu origem aos licenciamentos
Hoje, entre os itens licenciados mais vendidos estão: jaquetas de cou-
ro, camisetas, regatas, camisas e calças jeans, bonés e botas.

Sucesso no meio editorial, a
revista da Editora Abril ingres-
sou no setor em 1998, quando
foram lançados os primeiros
produtos licenciados pela 11-
íibra. Hoje, a Capricho conta
com sete empresas licenciadas,
que produzem 40 produtos
(com 250 variações). Mais de
20 milhões de itens já foram
vendidos com a marca Capri-
cho desde então.

MALHAÇÀO
No dia 24 de abril de 1995 foi ao ar o primeiro capítulo de
Molhação, a novela da Rede Globo voltada para o público
jovem. Em 2002, a Globo Marcas iniciou o licenciamento do
programa, com o lançamento de um álbum de figurinhas,
produzido em parceria com a Panini, Atualmente, Malha-
cão é licenciada por 16 empresas, que comercializam cerca
de 150 itens, como cadernos, sapatos e meias.
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MTV
Desde 1996 a MTV investe no licenciamento de produtos relacionados aos programas produzidos no
Brasil, como é o caso das séries de cartoons "Megaiiga MTV de Vjs Paladinos" e "Fudêncio e seus Ami-
gos". O primeiro item da marca lançado no mercado foi uma oferta especial da Oi, o celular O! MTV,
seguida da linha de cadernos Mega Liga de Vjs Paladinos, lançada em parceira com a Tilibra, no ano
passado. Em um futuro próximo, a MTV pretende licenciar produtos com a série "Fudêncio e seus
Amigos" Renata Ramires, gerente de marketing para a revista MTV e Licenciamentos, adianta que este
ano a marca irá entrar no setor de alimentos, com o lançamento do confeito Rocklets Mega liga de
Vjs Paladinos, em parceria com Arcor.

Trazida dos Estados Unidos, no início dos anos
90, a marca esportiva virou mania nacional
e ganhou notoriedade, principalmente, no
segmento de confecção. Em 1994, a Global
ücenses iniciou o licenciamento de Bad Boy no
país, com o lançamento de cadernos e agen-
das. Hoje, além das peças de vestuário, a marca
conta com 15 produtos licenciados que vão
desde bebidas energéticas até chicletes. Entre
as empresas que apostam no licenciamento
estão Jandaia, Grendene, Mash e Puket

RED NOSE
Criada no Brasil, em 1996, a marca que tem um pitbull no
logotipo é associada a diversos esportes radicais. Há seis
anos, a Red Nose ingressou no sistema de licenciamento
por meio do lançamento de um caderno da marca. Hoje, a
grife conta com 1,5 mil produtos licenciados por 33 em-
presas. Entre os itens estão desde óculos de sol, meias e
cuecas até bicicletas e um celular da Siemens.

WWF
Criada em 1961, a Rede WWF se consolidou como
uma das mais respeitadas instituições de conser-
vação da natureza. Com sede na Suíça, essa or-
ganização não-'governamental tem hoje quase
cinco milhões de associados distribuídos em cinco
continentes e dois mil projetos de conservação do
meio ambiente em 100 países. Por meio do licen-
ciamento, a marca - que tem como símbolo um
simpático Panda - arrecada recursos financeiros
para promover a educação ambiental e a cons-

cientização da população
sobre a preservação da
natureza. Representada
no Brasil pela agência de
licenciamentos Redibra, a
marca WWF aparece em
cadernos, sacolas, vestu-
ário e até caixas de lenços
de papel.WWF

A Supermarcas adquiriu os direitos
exclusivos da marca no Brasil e em
alguns países da América do Sul,
em outubro de 2005, mas a Fiorucci
existe desde 1967, quando foi
inaugurada a sua primeira loja, em
Milão. Em 1981, a coleção Fiorucci/
Mickey entra para a história da Walt
Disney World como o produto mais
vendido com um personagem Disney.
A Rorucci trabalha com um ilimitado
número de imagens e artes em uma
infinidade de logomarcas que variam
e se atualizam conforme o tempo e
o momento, sendo os anjos uma das
imagens mais lembradas e desejadas
do mundo. Entre os produtos licen-
ciados no Brasil estão: jeans, malharia
circular, tecido plano, beach wear,
fitness, underwear, bolsas, calçados,
óculos e acessórios, tudo com coor-
denação e design de produtos vindos
do Rorucci Design Office, de Milão,
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Criado pela produtora americana Saban Enter-
tainment, a série de televisão infantil, lançada em
1993, chegou ao Brasil no ano seguinte. Inspirados
nos seriados de luta produzidos no Japão, os Po-
wer Rangers foram um dos mais bem-sucedidos
seriados infantis de todos os tempos, sobretudo
nas suas primeiras temporadas. Como conseqüên-
cia, os produtos licenciados com a marca, como
cadernos e mochilas, bateram recordes de venda
em meados dos anos 90.

No mundo, Hot Wheels faz sucesso há 36 anos e é uma das
principais marcas da Mattel. Desde o primeiro veículo Hot
Wheeís, produzido ern 1968 (um Chevrolet Camaro), mais de
2 bilhões de carrinhos da marca com 10 mil modelos diferen-
tes foram vendidos. Com 15 milhões de colecionadores em
todo o mundo, a marca já vendeu mais carros que a cidade
de Detroit, a maior produtora de veículos dos Estados Uni-
dos: a cada segundo, sete carrinhos Hot Wheeís são vendi-
dos no mundo, fazendo da marca a mais popular e desejada
entre os garotos. Hoje, os licenciamentos incluem tudo que
rola, voa ou flutua, vão de material escolar (Bic) e.produtos
de higiene pessoal (Megacare) a tênis infantil (Grendene) e
bicicletas (Caloi).

Este mês, a Supermarcas firmou um contrato
com o designer de televisão Hans Donner. O
criador do iendário logotipo da Rede Globo passa
a ter duas marcas licenciadas no Brasil: a Hans
Donner e a Time - Dimension, que foi licenciada
pela Microsoft e está sendo utilizada no novo
Windows Vista.

O seriado "Rebelde", exibido pelo SBT, figurou entre os destaques do segmento de licenciamento
em 2006. Lançada no primeiro semestre do ano passado, a marca soma hoje R$ 250 milhões em
vendas no varejo, com cerca de 300 tipos de produtos nas prateleiras. Comparados ao fenômeno
"Menudo", que movimentou o mercado na década de 80, os jovens integrantes da banda mexi-
cana Rebelde continuam causando frisson no país. Em janeiro, a agência de licenciamento Redibra
{detentora dos direitos da marca no Brasil), em parceria com 33 licenciados, lançou mais de 100

itens para a volta às aulas. A expectativa é de que até o final de fevereiro sejam comercializados
mais de R$ 300 milhões em produtos como cadernos, bloco de anotações, mochilas, malas, lanchei-
ras, estojos, canetas, lápis, borracha, cola, apontador e tesoura, caixas e organizadores.
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BANANAS DE PIJAMAS
Os personagens Bi e B2, do programa de W da emissora australiana
ABC, estrearam no Brasil logo após a febre dos desenhos japoneses de
luta. Os Bananas de Pijamas ganharam a simpatia de crianças e tam-
bém dos pais, por protagonizarem um seriado educativo, com mensa-
gens positivas, que era exibido no programa matinal de Eliana, rio SBTI
No Brasil, o licenciamento começou em 1997. Em menos de um ano,
350 itens de produtos licenciados passaram a ser comercializados no
mercado nacional. Somente com o licenciamento de produtos, como
mochilas escolares, cadernos e bonecos Bi e B2, o Brasil remeteu à
Austrália cerca de US$ 4 milhões.

A esponja amarela
de calça quadrada
estreou na IV em
1999, no canal Nicke-
lodeon. Criada pelo biólogo-
animador Stephen Hillenburg, a série
retrata a história dos personagens
Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco,
que vivem no fundo do Oceano Pací-
fico, num lugar conhecido como Fenda
do Biquíni. Os licenciamentos cresceram a
partir de 2004, com o lançamento do longa-
metragem do carismático personagem, que foi
parar até em wallpapers e jogos para celular.

Depois da era Cava- 
/eiros do Zodíaco, uma
gigantesca febre de
"animes" invadiu o pais, com
a exibição do seriado Poké-
mon. Á primeira aparição
dos "monstrinhos de bolso"
("pocket monsters") foi no
Game Boy, em 1995, quando
foram lançadas no Japão as duas
versões do game (vermelha e azul).
Dois anos depois, um "anime" do
Pokémon foi exibido na TV japonesa.
O sucesso dos bichos virtuais, como o
Pikachu, foi imediato, e se espalhou peío
mundo. No Brasil, Pokémon ganhou popularidade com
o lançamento da série de desenhos nos ca-
nais Record e Cartoon IMetwork (Brasil),
em 1999.

Lindinha, Docinho e Florzinha, personagens do
desenho americano "The Powerpuff Girls", estre-
aram no cana! Cartoon Network (Turner Broad-
casting System) em 1998. No ano passado, essas
personagens figuraram entre os cases de suces-
so no segmento nacional, somando vendas de
aproximadamente R$ 300 milhões no varejo.
Mochilas e itens de material escolar estão entre
os produtos licenciados mais vendidos no país.

CAVALEIROS
DO ZODÍACO
A série japonesa "Saint
Seiya", conhecida no
Brasil e em Portugal
como "Os Cavaleiros
do Zodíaco", surgiu de
um manga criado por
Masami Kurumada e
publicado em 1986. A
história de cinco jovens
guerreiros guiados pelas constelações começou a ser exibida no Brasil em
1994, pela extinta Rede Manchete. Logo, o seriado ganhou fama e mudou
a forma de o público assistir aos "animes" japoneses. No mesmo ano, os
bonecos dos Cavaleiros bateram recordes de vendas no país.

Personagens lan-
çadas no extinto
programa "H", que
Luciano Huck apre-
sentava na Band.Tiazinha
(Suzana Alves) e Feiticeira (Joana
Prado) se tornaram símbolos se-
xuais no final dos anos 90. Com
sua máscara e chicote, Suzana foi
a primeira a fazer sucesso no pa-
pel de uma sadomasoquista de
cinta-líga rendada que depi-
lava pernas masculinas com
cera no palco. O sucesso na
mídia gerou bons lucros
para as empresas que
lançaram produtos com a
imagem das duas artis-
tas. Os licenciamentos
tiveram inicio em 1998
e alcançaram a marca
de 300 itens com a
marca de cada uma
das celebridades da
época. Cadernos
estampados com
fotos de Tiazínha e
Feiticeira chegaram
a vender mais de
5 milhões de uni-
dades durante o
período de volta
as aulas.
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Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 409, p. 33-41, fev. 2007.




