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FILME–DavidDiesenbruck,daRedibra, apostanoaumentodasvendasdeprodutosdosSimpsons

Clássicosaquecemmercadodelicenciamentos

Mudança é uma estratégia para
dar ar saudável aos refrigerantes

Ana Paula Lacerda

O mercado de licenciamentos
brasileiro sempre foi alimenta-
do pelas lançamentos do cine-
ma e pelos desenhos animados
da televisão. Segundo especia-
listas, esse padrão continuará
aolongode2007,comadiferen-
ça que, neste ano, personagens
commaisde20anosvoltaramà
cena com força total. “Houve
uma certa volta aos clássicos,
que fazcomqueGarfield,Snoo-
py,BettyBoop,HelloKittyesu-
per-heróis faturem bastante”,

diz Sebastião Bonfá, presiden-
te da Associação Brasileira de
Licenciamento (Abral). “São
personagens que tradicional-
mentenuncasaemdomercado.
Mas agora há uma procura
grande por parte de jovens.”
Tome-se o exemplo da sep-

tuagenária Betty Boop no Bra-
sil.Em2005, quandoaCreative
Licencing começou o licencia-
mento da personagem no País,
eramnove contratos e cerca de
100 produtos. Hoje, o número
de contratos é seis vezesmaior
e odeprodutos foimultiplicado
por 12. “Os produtos Betty
Boopvãodesde jogosdecelular
até perfumes e venderam US$
26 milhões em 2006”, diz Luiz
Angelotti, diretor da Creative
Licencing Brasil. “O importan-
te é trabalhar o personagemde
maneiramoderna.” Ameta pa-
ra 2007 é crescer 50%, chegan-
do aUS$ 39milhões.
No mundo, a personagem

movimentaUS$1bilhãoaoano.
OsucessodeBettyBoopconver-
teuoBrasilnoquintomaiorcon-
sumidor da personagem no
mundo, diz CathyTitus, execu-
tiva americana da King Featu-
res, licenciadora damarca.
Angelotti diz que a persona-

gemnãoéexploradaemprodu-
tos infantis. “Nosso foco são
adolescentes emulheres de até
40 anos. Isso porque não exis-
tem mulheres com mais de 40
anos”,brinca.ACreativeLicen-

cing aumentou sua aposta nos
clássicos, e agora investe nos
personagensGatoFélixeOlívia
Palito.
O setor de licenciamentos

brasileiro movimenta US$ 1,5
bilhãopor ano. Épouco se com-
parado aomercado americano,
deUS$ 104 bilhões anuais.Mas
esse número vem crescendo
cerca de 11% ao ano, e anima as
59 empresas do País.
Opersonagemdanovelame-

xicana Chaves, que ganhou re-
centemente uma série de tevê,
é a aposta da Redibra. No ano
passado, a empresa cresceu

graças ao licenciamento da no-
vela adolescente Rebelde. “Fo-
ram vendidos R$ 200 milhões
em produtos Rebelde no ano
passado”, afirma o diretor-co-
mercialdaempresa,DavidDie-
senbruck. Neste ano, ela conti-
nua o trabalho com a marca,
mas não com a mesma intensi-
dade. Ela darámais atenção ao
Chaves. “A procura por ele nos
surpreendeu. Já há pelúcias e
vários brinquedos nas lojas.”
AempresaRedibra também

trabalha com os Simpsons, que
estrearão no cinema este ano
após duas décadas de telinha.

“Éumclássicoque, impulsiona-
do pelo cinema, tem tudo para
estourar.”

APOSTAS CERTAS
A combinação de um persona-
gem conhecido com um lança-
mento cinematográfico é prati-
camente a garantia de um au-
mento nas licenças. “Cresce-
mos 158% no ano passado com
os personagens da Marvel e
Garfield”, diz o presidente da
ITC Licensing, Peter Carrero.
Aempresadetémosdireitosso-
bre os cerca de 4 mil heróis da
Marvel – entre eles, o Homem-

Aranha e o Quarteto Fantásti-
co. “Este ano, o carro-chefe se-
ráoHomem-Aranha, cujo novo
filmeestréianas fériasde julho.
Queremos crescer pelo menos
30%.”Alémdosprodutosdepa-
pelaria e brinquedos, a empre-
sa licenciouopersonagempara
ovos de páscoa e luminárias.
“Cadavezmaissetoresquerem
personagens para licenciar.”
Ele conta (sem revelar valo-

res)queomaiorcontratodaem-
presatambémédeumclássico:
“É nosso contrato de produtos
dehigienedoSnoopy.Nunca fi-
cou longe das lojas”. ●

Marili Ribeiro

Primeiro surgiu a classificação
lightnosrótulosdosrefrigeran-
tespara identificar osprodutos
de baixa caloria. Foi adotada
em inglês mesmo, embora seja
mais usada nos países latinos,
emespecialoBrasil,porempre-
sas globais como a Coca-Cola –
nos países de origem anglo-sa-
xônica, a categoria é definida

por diet. Na semana passada,
os primeiros lotes de latas pre-
tas de Coca-Cola começaram a
invadir os bares e as gôndolas
dossupermercadosdeSãoPau-
locomumanovaassinatura:ze-
rocaloria.Atéo finaldestemês,
o refrigerante será lançado no
resto do País.
A bebida que vai dentro não

mudou. Trata-se apenas de
mais uma sacada demarketing
de uma indústria que busca
crescer emmeio à patrulha aos

alimentos doces e gordurosos.
Seja qual for a versão – diet, li-
ght ou zero açúcar –, a finalida-
de é atender à demanda por re-
frigerantes que poderiam ser
chamados de mais saudáveis.
No mundo, todas as aferições
de participação de bebidas ga-
seificadas e adoçadas perdem
espaço na opção do consumi-
dor para produtos que prome-
temmais qualidade de vida.
A falta de uma identidade

que reforce esse conceito fez
soarosinaldealertanasempre-
sas do segmento. A partir de
pesquisasdecampo,elasperce-
beramque era fundamental re-
juvenescer a categoria, já que
os jovens, os maiores consumi-
dores de refrigerantes, passa-
ram a associar diet/light a pro-
dutos para gente doente, como
os diabéticos, ou obcecados
coma forma física.
Os novos rótulos inaugu-

ram, no Brasil, atémesmo uma
disputaentre asgigantesdo se-
tor,CocaeAmBev, sobrequem
merece o crédito pela autoria
dainovação.Maisdoqueisso.A
Coca-Cola Brasil garante que,
no caso específico da Coca Ze-
ro, existe efetivamente um no-
voproduto,comsabormaispró-

ximo da Coca-Cola tradicional.
“Tanto que a Coca light, que é
líder no segmento de baixas ca-
lorias, permanece no portfólio.
AZerovememembalagempre-

ta e a light, na prateada”, expli-
caRicardoFort,diretordemar-
keting da companhia no País.
A Coca Zero foi lançada nos

EUAem2005.NoBrasildesem-

barcouemjaneirodesteanoem
Porto Alegre e somente na se-
mana passada chegou a São
Paulo, o maior e mais cobiçado
mercadoparanovidades.Nãoà

toa.Omercadodebebidasdiet/
light cresceu 65% só na grande
São Paulo nos últimos seis me-
ses,enquantooregularcresceu
22%, segundo dados do institu-
to ACNielsen.
A solução “zero açúcar” foi

encontrada pela Coca-Cola da
Grécia em 2003, e se aplica ao
refrigeranteSpriteZero.“Ano-
menclatura diet remete à uma
imagem ultrapassada. O zero é
a melhor descrição para baixa
caloria e muito bem aceito pe-
los jovens”, explica Fort.
Desde então, essa concep-

çãovemseexpandindoparaou-
tros mercados. No Brasil, o
Sprite Zero, que substitui o
diet,chegouem2005efoisegui-
do do Kuat Zero, que tirou do
mercado o light, em 2006.

NOME PADRÃO
Na comunicação da indústria
de bens de consumo, quando
nãohánovidadenacomposição
do produto em si, é corrente o
usodaexpressãoposicionamen-
to, para destacar alguma ação
demarketing. No caso da onda
zeroaçúcar, a ambição édefini-
tivamenteatribuiraresmais ju-
venis a umageração de refrige-
rantesdebaixacaloria.“Ospro-
dutos diet são zero açúcar. No
caso dos light, têm de ter 30%
menoscaloriasdoqueoregular
parareceberessaclassificação.
Mas, paraobter esse resultado,
os fabricantes trocam açúcar
poradoçante,oquetambémtor-
naoprodutozeroaçúcar”,expli-
ca Adrianne Elias, gerente de
refrigerantes daAmBev.
Apesar de diet, light e zero

seremamesmacoisa, aAmBev
decidiu também incluir a infor-
mação “zero” em sua linha de
refrigerantes a partir deste
ano.Amudança vale paraGua-
raná Antarctica, Sukita, Tôni-
ca e até mesmo para a Pepsi,
distribuída no Brasil pela com-
panhia. “Foram feitas mais de
dez pesquisas qualitativas e
quantitativas ao longo de um
ano que identificaram dúvida
sobre as categorias diet e light,
qual teria menos açúcar. Além
disso, o estilo de vida do consu-
midor mudou. Tudo indica que
ele busca umavidamais saudá-
vel e equilibrada”, diz ela. ●

●●●Opersonagempor trás damar-
caMila&Co não veio da TV nem
do cinema. Foi inventado pela
empresária Daniela Cury enquan-
to esperava a Camila, hoje com4
anos. “Fiz alguns desenhos em
homenagem ao bebê,mostrei ao
meu irmão Fernando e nós acha-
mos bonitinho”. Simples assim.
Hoje amarca está em cadernos,
fundos de tela para celular, rou-
pas e em desenho na TVRá-Tim-
Bum.Nos próximosmeses, es-
tampará água e produtos para
aniversário. “Não é fácil concor-
rer comHello Kitty e Barbie”, diz
Fernando Cury, diretor comercial
daMila. “Acho que deu certo por-
que é uma personagembrasilei-
ra, que valoriza ameiguice.”

Personagens antigos, como Betty Boop, Garfield e Snoopy, disputam espaço com a nova geração de desenhos

ALVO-Rótulo foi feitoparaagradar jovens, queassociamdiet/light àdoençaeobsessãopor forma física
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CELSO JUNIOR/AE

Bebidas com açúcar
perdem espaço
para produtos com
apelo saudável

ANTONIO MILENA/AE
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