


A cena se repete todos os dias em lojas
l do País inteiro: "Mãe, eu quero uma sandá-

lia da Moranguinho", !pai, compra uma bola
l do Homem-Aranha?" Não é segredo para

ninguém. Personagens, marcas, esportistas e
celebridades ajudam, e muito, a vender pro-
dutos. E não apenas para crianças. Adultos
também não resistem a itens como camisetas,
cadernos, óculos e perfumes com a assinatura

l de ídolos e marcas preferidas como Ferrari,
Coca-Cola e Harley Davidson.

De acordo com a Associação Brasileira
de Licenciamento (Abral), há no Brasil cerca

l de 550 licenças disponíveis, utilizadas por
mais de l mil empresas e distribuídas por
85 agências licenciadoras. No ano passado, o
segmento faturou R$ 3,2 bilhões, um salto de
11% em relação a 2006, mantendo a média de
crescimento dos últimos anos. "Nos Estados

! Unidos, o faturamento do setor chega a R$
100 bilhões, o que mostra que nós temos um
mercado enorme a ser explorado", afirma Se-
bastião Bonfá. presidente da Abral.

Para quem licencia, a estratégia também
é uma forma de abrir portas para o varejo. O
empresário Guilherme Jacob, dono da Akakia
Cosméticos, sentiu na pele o poder de uma li-
cença, Antes de montar sua rede de franquias,
ele produzia e vendia cosméticos para redes
de supermercados e lojas especializadas. Du-
rante muito tempo, cansou de ser ignorado
pelos varejistas. A situação mudou comple-
tamente depois que ele obteve a licença da
Baby Looney Tunes, da Warner Bros., para
uma linha de produtos infantis. "Era só encos-
tar que as portas se abriam", afirma Jacob.

Num mercado cada vez mais competitivo,
imprimir uma marca conhecida no produto
pode fazer toda a diferença. Diretor comer-
cial da Guf Cosméticos, de Sergipe, Alberto
Filho explica que há cada vez mais produtos
à disposição dos varejistas e, como o espaço é
limitado, ganha quem oferecer um pacote que
inclui, além da mercadoria, uma campanha
de mídia e merchandising. E essa é uma das
maiores vantagens das licenças: estão sempre
em evidência, seja em programas de TV ou no
cinema, nas revistas e nos jornais.

"A. licença vem agregar o conceito de uma
marca já existente no mercado e, por isso, aju-

da muito no lançamento de uma linha nova.
O produto pode não ser conhecido, mas o

( personagem é", afirma Alberto Filho. Há cer-
ca de quatro anos a Guf Cosméticos detém a
licença do personagem Senninha para as li-
nhas Banho Infantil e Baby, uma parceria com
o Instituto Áyrton Senna. São 24 itens, entre
xampu, condicionador e colônia pós-banho.
Recentemente, a marca incluiu Gabi, a amiga
do Senninha, numa linha para meninas.

Em alguns segmentos, o licenciamento
pode ser um diferencial competitivo para
fazer frente aos concorrentes, em especial
os produtos chineses. Quem afirma é Júnior
Muvilli, gerente nacional de vendas da Líder
Brinquedos, de São Paulo. A empresa detém
22 licenças de personagens infantis, entre elas
Barbie, Hot Wheels, Chaves, Turma da Môni-
ca, Homem-Aranha e Moranguinho. "Nossa
estratégia é ocupar o espaço nas lojas com o
máximo possível de personagens em nossas
bolas de vinil e EVA (etil vinil acetato), princi-
pais produtos da Líder", afirma Muvilli.

Segundo o executivo, as bolas que trazem
estampadas as paixões da criançada vendem
até seis vezes mais do que as bolas "genéri-
cas". A forte exposição dos personagens na
mídia atrai bons resultados. Por isso, ao es-
colher suas licenças, as empresas precisam
estar muito bem informadas sobre o universo
de seus clientes e, principalmente, verificar
tendências para não chegar tarde demais. Na
semana de lançamento do filme, os produtos
já devem estar na rua.

'Antes de mais nada, o empresário tem
que buscar uma licença de amplo reconhe-
cimento e que tenha sinergia com a linha de
produtos a ser licenciada", aconselha Marcos
Bandeira de Mello, general manager para o
Brasil da Warner Bros.. A empresa é responsá-
vel pelo licenciamento de propriedades clássi-
cas como Batman, Superrnan e Scooby-Doo.
A Warner também licencia times de futebol
do mundo inteiro como Manchester United,
Paris Saint-Germain, Milan e, no Brasil, São
Paulo Futebol Clube.

Para licenciar, as empresas precisam pre-
encher uma série de requisitos exigidos pelas
agências licenciadoras. O primeiro deles é que
o produto tenha qualidade. Ninguém quer
imprimir sua marca numa mercadoria que vai
trazer dor de cabeça aos consumidores. O arti-
go também tem que ser adequado à licença em
questão. Gerente comercial da Cultura Marcas,

Sandra Zanini afirma que a empresa, responsá-
vel pelo licenciamento da Turma do Cocoricó.
tem um cuidado especial com alimentos por se
tratar de personagens do universo de crianças
na faixa etária até cinco anos. Em torno de 30
empresas licenciam a Turma do Cocoricó, que
já responde por 4% da receita líquida da Funda-
ção Padre Anchieta.

Outro requisito importante para obter
o direito sobre o uso de uma propriedade é
dispor de forte estrutura para distribuição dos
produtos nos pontos-de-venda. "Se não tiver
isso, nem consegue a licença", afirma Sebas-
tião Bonfá, da Abral. O dirigente explica que
normalmente os contratos são feitos com
base numa estimativa de venda proporciona-
da pelo candidato. Portanto, a licença pode
ajudar a abrir portas no varejo, mas o fabrican-
te tem que garantir boa distribuição.

Por outro lado, as agências licenciadoras
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devem trabalhar em conjunto com os licen-
ciados. "Elas têm a responsabilidade de apre-
sentar soluções e alternativas, principalmente
no que concerne ao marketing dos produtos",
afirma Celso Rafael, diretor-geral da Exim Cha-
racter Brasil, uma das maiores empresas de
licenciamento da América Latina. Para ele, o
produto licenciado deve fazer com que o con-
sumidor tenha as mesmas experiências vividas
ao tomar contato com a marca ou persona-
gem através da mídia. Ele destaca o crescente
empenho das agências em trabalhar junto ao
varejo, promovendo os produtos licenciados.

A idoneidade da empresa, obviamente,
também é avaliada pelas agências antes de ce-
der uma licença. Esse requisito é ainda mais
importante no caso de marcas ligadas ao ter-
ceiro setor. Gerente de Desenvolvimento e
Negócios do Instituto Ayrton Senna, Mauro
Ratto explica que depois do critério qualidade,
as condições éticas da empresa são analisadas
atentamente. A entidade leva em considera-
ção uma série de questões, desde pagamento
de impostos até condições de trabalho ofere-
cidas aos colaboradores.

O Instituto Ayrton Senna responde pelo
licenciamento de duas marcas: Senninha
e Ayrton Senna. A primeira está estampada

em cerca de 250 itens de 25 empresas. São
brinquedos, calçados, alimentos, material
escolar, vestuário e artigos de cuidados es-
peciais. A primeira licença do Senninha foi
obtida pela Grendene, em 1995, e renovada
desde então. "0 personagem segue valores
que o Ayrton cultuava durante a sua carreira.
São valores de vida que os pais que viram o
piloto correr fazem questão de passar para
os filhos e, por isso, são atraídos pelos pro-
dutos", afirma Ratto.

A marca Ayrton Senna está disponível
em aproximadamente 200 itens de 15 em-
presas, incluindo estrangeiras. São DVDs,
pôsteres, capacetes, miniaturas de carros e
itens colecionáveis, além de artigos de ves-
tuário. Todos os recursos arrecadados com
os royalties das duas marcas são repassados
para o Instituto Ayrton Senna, organização
não-governamental (ONG) que em 13 anos
já atendeu 7,8 milhões de crianças em 25
estados brasileiros. O trabalho da entidade,
fortemente divulgado pela mídia, também
estimula o consumo dos produtos que levam
as marcas Ayrton Senna e Senninha.

De acordo com a Abral, os royalties pagos
pelo uso de licenças no mercado brasileiro va-
riam de 4% a 12% das vendas, dependendo do

segmento. O Instituto Ayrton Senna define o
percentual caso a caso, depois da aprovação
do produto e da empresa. De acordo com
Mauro Ratto, os" contratos são firmados por
um prazo máximo de dois anos, renovados
pelo mesmo período. "O mercado muda mui-
to rapidamente, por isso não é seguro fazer
contratos longos", explica o executivo.

De renovação em renovação, há muitos
produtos que acabaram ficando com a cara
do personagem. Quem consegue imaginar o
Extrato de Tomate Elefante Cica sem o Jota-
Ihão da Turma da Mônica? O produto chegou
ao mercado em 1941, já com a palavra elefan-
te no nome por causa da paixão do filho do
fundador pelo animal. Mas foi em 1979 que
ganhou a simpática figura do elefante verde.
"O contrato com a Cica foi o de maior reper-
cussão", afirma Maurício de Sousa, criador
do personagem.

O licenciamento responde por quase
70% do movimento financeiro do grupo Tur-
ma da Mônica. São cerca de 80 contratos em
andamento. Segundo o cartunista, milhares
de produtos já passaram pela empresa em
30 anos de atividades. 'Algumas vezes em
que exercitamos os cálculos para chegar ao
número de pessoas envolvidas com produ-



tos que levam a Turma da Mônica, o resul-
tado passou de 40 mil", afirma Maurício de
Sousa. O cartunista certamente foi um dos
precursores do licenciamento no Brasil. An-
tes mesmo da Cica. ele já havia licenciado
seus personagens para empresas como Trol
(brinquedos), Alcatex (enfeites de parede),
Danone (iogurtes) e Artex (toalhas).

•

Especialistas em licenciamento de marca
concordam que, nos últimos cinco anos, hou-
ve um amadurecimento desse mercado. O
empresário Celso Rafael, da Exim, cita como
exemplo o fato do mercado não estar mais
dependente de propriedades com forte ex-
posição na TV aberta. Ele afirma que há uma
crescente demanda por licenças relacionadas
aos filmes longa-metragem. "Os estúdios de
animação têm desenvolvido conteúdo para
toda a família e a aceitação pelo mercado está
crescendo a cada ano", destaca o executivo.

Segundo Celso -.Rafael, nos últimos anos
houve um declínio nos resultados apresenta-
dos por propriedades clássicas. "É um fenôme-
no que merece ser estudado. Certamente, os
consumidores estão mais exigentes e querem

produtos com temática atual", afirma Rafael.
O cartunista Maurício de Sousa reconhece a
mudança no mercado. "O licenciamento está
se espraiando para outras plataformas, o que
nos obriga a criar novas condições para conti-
nuarmos a usar sua força", afirma.

Celso Rafael chama atenção para as ani-
mações japonesas e para propriedades rela-
cionadas à música e internet. De acordo com
o executivo da Exim, elas estão crescendo e,
sem dúvida, serão muito representativas nos
próximos anos. A Exim responde pelo licen-
ciamento de aproximadamente 40 marcas,
entre elas Bob Esponja, Backyardigans, Avatar,
Transformers, Barney, Moranguinho e Shrek,
grande fenômeno de licenciamento. São mais
de 350 empresas licenciadas e um número su-
perior a 800 itens.

Uma breve leitura das listas de proprieda-
des agenciadas no Brasil basta para ver que o
mercado nacional de licenciamento ainda é
fortemente concentrado em personagens in-
fantis. Um fenômeno, conforme Celso Rafael,
é o relançamento de ícones dos anos 80 como
Moranguinho e Hélio Kitty. Modernizadas,
elas voltaram a ser sensação no mercado de
papelaria e material escolar. Fora das telas de
TV, muitos personagens também sobrevivem

graças ao licenciamento de produtos.
Um dos maiores calos do segmento de

licenciamento no Brasil é a pirataria. Para Cel-
so Rafael, ela é um inibidor da atividade. "Eu
arriscaria dizer que a pirataria pode chegar a
25% do bolo potencial de faturamento em ne-
gócios de licenciamento, quando a marca ou
personagem é forte e gera demanda. Nos ca-
sos de times de futebol, esse percentual pode
ser maior ainda", afirma o executivo. Segundo
ele, as empresas estão buscando medidas le-
gais para combater a falsificação, mas há mui-
to mais para ser feito. O fato é que os índices
de pirataria são mais uma prova da força de
venda que um personagem ou rnarca pode
imprimir a um produto.
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A tendência de produtos verdes e social-
mente responsáveis tem impulsionado o li-
cenciamento de marcas do terceiro setor. O
Greenpeace licencia sua marca desde 1996,
mas o crescente interesse por seus produtos
levou a ONG a criar urna rede de franquias
para vender centenas de produtos licencia-
dos, de artigos de vestuário a papelaria em
geral e até mesmo aparelhos de ar-condicio-
nado. Por enquanto, além da loja virtual, há
apenas uma unidade franqueada, a Espaço
Greenpeace São Paulo, localizada no Frei
Caneca Shopping, na capital paulista. Mas a
lista de candidatos interessados em se tornar
máster franqueados já tem mais
de 1,8 mil nomes.

Quando o Greenpeace de-
cidiu licenciar sua marca, o ob-
jetivo era estimular a indústria a
fabricar produtos ecologicamente
corretos, reduzindo a poluição e
o desperdício no processo de pro-
dução de toda a cadeia de valor. O
instituto também queria mostrar
que mercadorias feitas a partir de

uma fabricação limpa não precisam ter pre-
ços maiores do que as outras. "No início,
corremos atrás de fabricantes dispostos a
aceitar o desafio. Hoje, as empresas é que
nos procuram. São mais de 40 empresas
licenciadas e centenas de produtos no mer-
cado", afirma Samy Menasce, proprietário
da Todaba, responsável pelo licenciamento
do Greenpeace.

Se uma licença normal já exige uma série
de requisitos dos fabricantes, o uso de marcas
como o Greenpeace pede um nível de exigên-
cia maior ainda. Segundo Menasce, de cada
100 produtos cadastrados para levar o selo da

ONG, apenas um é aprovado. Á
instituição faz uma auditoria
no processo de produção
dos fabricantes porque, ob-

viamente, não pode correr o
risco de ter seu nome associado

a empresas com problemas am-
bientais. Além disso, os produtos
têm que ser ecologicamente corre-
tos. Os climatizadores licenciados
pelo Greenpeace, por exemplo,

têm resfriamento à base de evaporação da
água e economizam até 95% de energia elétri-
ca em comparação aos convencionais.

Até mesmo a Todaba foi escolhida pelo
Greenpeace para licenciar a marca no Brasil
pela experiência de Menasce com a produ-
ção limpa de produtos têxteis. O empresário
trabalhava na Filobel, do Grupo Safra, pri-
meira empresa do mundo a receber um selo
verde. Ele acompanhou de perto o desenvol-
vimento de produtos de tinturaria biodegra-
dáveis e não-cancerígenos e a utilização de
equipamentos que reduziam o consumo de
água em seis vezes. "Quando o Greenpeace
soube, veio nos procurar para apoiar a pro-
dução", conta Menasce. Menos de um ano
após deixar a Filobel, o empresário recebeu
o convite da ONG para licenciar a marca.
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