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O mercado de licenciamento deve faturar em 2008 R$ 3,2 bilhões, cerca de 7% acima dos R$ 
3 bilhões registrados no ano passado. As receitas com royalties devem alcançar, este ano, a 
cifra dos R$ 160 milhões. Mesmo com a projeção otimista, o licenciamento tem um potencial 
de crescimento ainda maior no Brasil, avalia o presidente da Associação Brasileira de 
Licenciamento (Abral), Sebastião Bonfá.  
 
Para reforçar sua tese, o executivo compara o desempenho do mercado nacional com Canadá 
e EUA. Juntos, esse dois países somam um faturamento aproximado de US$ 108 bilhões com a 
atividade. "O Brasil representa cerca de 10% do mercado americano em outros setores da 
economia. No caso do licenciamento, no entanto, não chega a 1%", afirma o presidente da 
entidade.  
 
Na tentativa de mudar esse cenário, a associação, junto com a International Licensing Industry 
Merchandisers Association (Lima), promove em setembro deste ano a Licensing Brasil Summit, 
que será realizada na cidade de São Paulo. O evento será organizado pela Advanstar 
Communications, parceira da Lima na realização de feiras do setor em outros países e com 
experiência na organização de eventos voltados a negócios em todo o mundo. "Nesta primeira 
edição, o objetivo principal do evento é mostrar que o Brasil é um mercado em expansão no 
setor de licenciamento e que essa é uma boa opção de negócio no País", comenta a vice-
presidente executiva da Advanstar, Georgiann DeCenzo.  
 
A executiva comenta que a indústria brasileira deve entender a importância de trabalhar com 
uma licença, pois assim agrega valor ao produto e gera resultados. "Hoje, o Brasil é 
considerado um importador de licenças. Durante a feira, queremos iniciar uma virada nesse 
jogo e abrir caminhos para as marcas brasileiras", comenta Bonfá, da Abral. Para isso, 
Georgiann promete trazer um número significativo de executivos estrangeiros para participar 
do evento. "O brasileiro é visto no exterior como muito criativo, mas esse atributo ainda não 
tem sido muito bem explorado no mercado de licenciamento ", completa a executiva.  
 
Proprietária da personagem Mila & Co., Daniela Cury Boulos tem grande interesse no evento. 
"Está nos planos da empresa para 2008 a internacionalização dos personagens, principalmente 
para Portugal e Espanha", comenta. Mila & Co. surgiu durante a gravidez de Daniela, que se 
inspirou em sua filha Camila para criar o personagem. Desde então, a menininha e sua turma 
já estão presentes em mais de 300 produtos, em diferentes segmentos: confecção, 
cosméticos, papelaria, malas e mochilas, brinquedos, festas e, recentemente, em fundos de 
tela e jogos para celular. No total são 19 empresas licenciadas.  
 
O sucesso com a Mila & Co. animou Daniela, que este ano lança a Mila & Co. Licenciamentos. 
Além da Mila e sua turma, a empresa vai licenciar outras marcas. "Nosso foco inicial será em 
personagens 100% nacionais. Já estamos em negociação para licenciar três ainda neste início 
de ano", conta a executiva.  
 
Daniela também criou outra turma este ano, a Zou!. São quatro bichinhos com diferentes 
caraterísticas, todos com pontos fortes e outros que devem ser melhor trabalhados: Panda, 
Macaco, Elefante e Leão. Para os novos personagens já foram fechados cinco contratos de 
licença nos segmentos de brinquedos, papelaria e malas e mochilas.  
 
"O objetivo é fechar 2008 com pelo menos 10 contratos", afirma o diretor da empresa, 
Fernando Afif Cury. "Dentro da estratégia da empresa, queremos contratos mais longos, para 
que os personagens licenciados fiquem mais tempo no mercado e não somente uma 
temporada, como acontece com personagens de filme", completa Cury.  
 
Mila & Co. também está na TV. São 12 episódios com a duração de dois minutos cada. Os 
filmetes são veiculados no canal de TV por assinatura, TV Ra-Tim-Bum, em uma parceria com 
a TV Cultura. "As histórias sempre passam uma mensagem positiva e nosso objetivo para este 
ano é produzir episódios mais longos com a turma", conta Daniela.  



 
Uma outra empresa que possui personagens brasileiros é a Tilibra. Embora tenha 
desenvolvidos as marcas Menininhas e Jolie para sua linha de cadernos e agendas, a 
companhia passou a licenciar os personagens em outros segmentos de produtos, como lápis, 
borrachas, mochilas e lancheiras. "Hoje, as Menininhas já estão presente em quase todas as 
categorias do mercado de papelaria", comenta o gerente de marketing da Tilibra, Sidnei 
Bergamaschi. Ele conta que o foco este ano para a marca será em segmentos fora do mercado 
de papelaria. "O objetivo é fechar um ou dos contratos em outras categorias", revela. As 
Menininhas já estão presentes nos segmentos de acessórios e confecções com a Marisol, cama 
e banho com a Lepper e também em brinquedos com a Long Jump.  
 
Já em relação à marca Jolie, também voltada para o público feminino, mas um pouco mais 
romântico, o foco este ano será ainda no setor de papelaria. Bergamaschi conta que as 
Menininhas já estão presentes na República Dominicana e também em Porto Rico, "por meio 
de um distribuidor da Tilibra que atua nesses dois países." Segundo o executivo, a 
internacionalização da marca está nos planos da empresa, mas esse não será o foco em 2008.  
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