
Recrutados rotineiramente em vestuário,
material escolar e brinquedos, os licenciamen-
tos de propriedade (licensing) sobem cada vez
mais no ibope dos alimentos, com picos de au-
diência nas prateleiras de chocolates e candies.
As três últimas campanhas de Páscoa, com to-
das as principais grifes chocolateiras exibindo
licenciamentos nos ovos, comprovam o avanço
desse recurso indutor de vendas no filão de con-
feitos. "O mercado de licensing tem crescido e
cada vez mais indústrias estréiam como usuárias
dessa ferramenta comercial", resume David Die-
sendruck, diretor da Redibra, uma das agências
pioneiras nesses licenciamentos no país.

A utilização de personagens do mundo do
entretenimento, em momento de evidência má-
xima na mídia, tem tudo a ver com campanhas
de lançamento ou promoções do setor de con-
feitos, confirma Alais Valentini Fonseca, gerente
de marketing da Top Cau. Além de operar sua
grife de chocolates, a empresa atua no filão pri-

vate label, fornecendo para outras indústrias e
para marcas próprias das redes de varejo. Nesta
última campanha de Páscoa, a Top Cau licenciou
13 produtos, fechando dois contratos a mais do
que no ano passado, informa a executiva. "Os
Licenciamentos têm a virtude de es-
tabelecer aproximação e elo com os
consumidores, principalmente crian-
ças, promovendo a identificação deles
com os produtos", ela analisa. Quando
um confeito, por exemplo, é desco-
nhecido, a licença abre as portas para
que seja experimentado e provoca o
reconhecimento do consumidor. "Já
para uma marca consagrada, o licen-
ciamento funciona como um brinde,
uma atenção a mais a quem a presti-
gia", traduz Alais. Para ela, o recurso
sempre faz crescer o giro por conta da
curiosidade que provoca. Pela sua es-
timativa, ela acha que as vendas de
determinada linha licenciada podem
esticar em até 30% em comparação
ao faturamento dos mesmos itens isentos desse
chamariz. Alais adverte, no entanto, que alguns
cuidados devem ser observados para que a "má-
gica" funcione. "Eventual sazonalidade ou tira-
gens Limitadas, que frustram a expectativa do
comprador por acabar sem aviso; aquele brinde
pouco atrativo, que puxa vendas apenas de sa-
ída, ou manter o produto por muito tempo com
o mesmo personagem podem comprometer a efi-
cácia do licenciamento", avalia a expert.

Com cerca de 80 empresas Licenciadoras,
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entre representações independen-
tes ou muítimarca e companhias

detentoras de propriedades que
operam diretamente no merca-
do, esse setor conta atualmente
com 550 licenças disponíveis e
um total estimado de 900 clien-
tes licenciados nos mais diversos
setores, dimensiona a Abral - Associação
Brasileira de Licenciamento. "Ao longo
deste ano, as vendas de produtos licencia-
dos no Brasil devem superar o resultado de
2007 em cerca de 20%, alcançando recei'
tá de R$ 3,2 bilhões, somadas as vendas
de atacado e varejo", projeta Sebastião
Bonfã, presidente da entidade, que abri-
ga a maioria das licenciadoras locais.
Também dirigente da Cabon, agência que
opera com personagens infantis, a exemplo de
Jay Jay O Jatinho (propriedade da KidQuest,
Inc.), ele contabiliza, com base nos contratos
atuais, um faturamento em torno de R$ 160 mi-
lhões em royalties ou direitos auto-
rais para o setor. Essa remuneração
é sempre acertada na assinatura dos
contratos e eqüivale a um percentual
do faturamento bruto do produto li-
cenciado, estimado pelo contratante
e contratado no caso de lançamen-
tos. Na ala de alimentos, confeitos
inclusos, os royalties oscilam numa
faixa de 2-4%. A cobrança da taxa de
royalties (royalty rate) segue a praxe
de, em redutos de alto valor agrega-
do, a exemplo de vestuário, oscilar
entre 10% e 12%, caindo no caso de
segmentos de menor valor, onde pre-
valece o ganho de escala, como o de
alimentos, detalha Bonfá.

Segundo observa o dirigente da Abral, o
mercado de licenciamento saboreia uma fase
aquecida em função das grandes produções da
telona, com personagens já consagrados ou re-
cém-criados.Também conta pontos a ampliação
dos programas infanto-juvenis e dos desenhos
animados na grade dos canais de TV. Hollywood,
exemplifica ele, escala com freqüência os super-
heróis das histórias em quadrinhos (HQ) em seus
roteiros e são esses personagens que migram das
telas para o licenciamento de produtos. Junto
com um pesado arsenal de marketing e vendas,
que inclui lançamentos de DVDs, CDs, eventos e
promoções, as imagens dos personagens estam-
pados nos itens de consumo acabam impactando
fortemente o varejo.

Para Bonfá, a oferta e demanda de Licencia-
mentos no Brasil ainda têm uma boa escalada
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peta frente para alcançar patamar mais ma-
duro. Nos EUA e Canadá, ilustra ele, a ativi-
dade gera mais de US$ 100 bilhões. "Consi-
derando que a economia brasileira representa
em média 10% da economia americana, de-

veríamos faturar muito mais", con-
sidera o dirigente.

Apesar, do charme suficiente
para atrair as maiores licenciado-
ras globais, a demanda brasileira
ainda é considerada incipiente pela
maioria das operadoras. Sua confi-
guração atual já acumula 10 anos

em cartaz, contando com pesos-pesados como
Warner Bros, The Disney Company, Mattel,
Maurício de Sousa Produções e Globo Marcas.
"A grande virada aconteceu entre 1999 e 2000,
período que marcou o início do desembarque das
corporações múltis", relembra Walter Nogueira,
diretor da Creative Licensing Brasil, agência
muítimarca também pioneira no gênero por aqui.
Embora em ascensão, o segmento de alimentos,
candies inclusos, ainda fica atrás dos redutos de
confecções, brindes/presentes (gifts) e material
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escolar no ranking de faturamento de sua agên-
cia, posiciona o diretor. "A nossa principal pro-
priedade, a boneca Betty Boop (licença da King
Features Sindicate, Inc.), tem melhor adequa-
ção com outras áreas do que com confeitos", ar-
gumenta Nogueira. Ele acrescenta que, no perí-
odo passado, licenciou a personagem para ovos
de Páscoa da marca baiana Duffy, mas este ano
preferiu não renovar nenhuma proposta. "Trata-
se de uma licença clássica e não infantil, como
muitos podem considerar, eficaz em segmentos
diversos que não itens de consumo por impul-
so, reconhecidos pela qualidade e apresentação
premiurn", sintetiza o dirigente, exemplificando
com a linha Betty Boop Apaixone-se direcionada
ao Dia dos Namorados. Estrela maior da conste-
lação de propriedades da Creative licensing, a
boneca responde por cerca de 35% do fatura-
mento da agência, que opera um portfólio com
16 propriedades, situa Nogueira. Entre os hits
desse mostruãrio, ele destaca outros clássicos
da King Features, a exemplo do Gato Felix, Olivia
Palito e Popeye, além da boneca Susi (Estrela) e
Winx Club (Rainbow).

Na última Páscoa, a charmosa Betty Boop
saiu de cena para a entrada das Três Espiãs De-
mais (Totally Spies) - propriedade da francesa
Marathon Production. O trio enfeitou os ovos
de marca própria da rede Pão de Açúcar, infor-
ma Luiz Angelotti, diretor comercial da Creative
Licensing. Ele confirma a ascensão de contratos
na cena de confeitos com o licenciamento, no
início da década atual, dos Cavaleiros do Zodí-
aco e Dragon Bali Z (ambos da japonesa Toei
Animation) em linhas de candies da Parati e Ri-
clan. Essa indústria de Rio Claro (SP), por sinal,
hoje exibe os personagens Naruto (VIZ Media) e
Zatch Bell (Toei) nos envoltórios da linha Buzzy
de chicles de bola. "Teremos este ano duas gran-
des promoções com Naruto no circuito de ali-
mentos", anuncia Angelotti, sem abrir detalhes.

Entre as licenciadoras campeãs em eventos
como a Páscoa, a Recfibra superou este ano seu
próprio recorde, festejando cinco
contratos para ovos de chocolate.
"Tivemos nessa campanha o ingres-
so da Kraft Foods, que licenciou o
personagem Ben 10 (Cartoon Ne-
twork Studios), um dos que estão
no estouro da atual temporada",
informa Diesendruck. A propósito,
no jargão do ramo, estar no estouro
é quando a propriedade desfruta o
auge de popularidade). Além dessa
tacada, repassa o diretor, a agên-
cia promoveu o desfile de estrelas
como Chaves (Televisa), nos ovos

de marca própria da rede Carrefour; Os Simp-
sons (Fox), na linha pascal da Casa & Vídeo;
As Meninas Superpoderosas (Cartoon Network),
turbinando os ovos da Nestlé; e a grife Hi Hi
Puffy AmiYumi (Cartoon Network), nos choco-
lates da Garoto. Pelas suas contas, os acordos
efetuados resultaram, no ano passado, em 46
licenças nas estampas dos ovos de chocolate no
Brasil. "Ainda não temos uni levantamento, mas
a Páscoa deste ano decerto bateu a anterior em
número de contratos", estima Diesendruck.

Para ele, na medida em que o mercado se
familiariza com os Licenciamentos, o grau de so-
fisticação das promoções sobe um degrau. "Não
são apenas as embalagens com as estampas dos

personagens que atraem o públi-
co, mas o conteúdo, muitas vezes
incrementado por brindes, tornan-
do o produto um objeto de dese-
jo do consumidor", interpreta. As
crescentes exigências de qualidade
para os brinquedos que acompa-
nham essas promoções patroci-
naram, por exemplo, os arrojados
ovos chocolate da Kraft Foods,
Garoto e Nestlé. O primeiro incor-
porou um relógio de pulso inspi-
rado no personagem Ben 10 como
brinde, o ovo das roqueiras Hi Hi
Puffy AmiYumi ofereceu um char-
moso radinho portátil estilizado
e, por fim, o ovo das Meninas Su-
perpoderosas ofertou um chaveiro
tridimensional. "Os personagens e

os brindes se somam para o êxito da campanha",
arremata Diesendruck. Angelotti, da Creative
Licensing, assina embaixo, destacando que os
ovos com licença das Três Espiãs Demais, con-
tratada pela Companhia Brasileira de Distribui-
ção (CDB) para as quatro bandeiras de hiper e
supermercados da rede (Pão de Açúcar, Sendas,
Extra e Compre Bem), subiu às parreiras com par
de óculos coloridos de brinde.

Apesar do avanço da atividade de licensing
em campanhas como a de Páscoa, tanto Die-
sendruck corno Angelottí concordam que o se-
tor nacional de confeitos utiliza muito pouco o
recurso em promoções no varejo. "Perde frente
a mercados de porte similar, como o México",
confronta Diesendruck. Para Angelotti, as ações
de curta duração com licenciamentos ainda não
deslancharam no país, talvez por conta da ne-
cessidade de maior entrosamento da indústria
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com os canais de distribuição. Já o diretor
da Redibra Lembra que, no ano passado,
por exemplo, o setor de entretenimento
bancou a estréia de muitas grandes pro-
duções e a ala de confeitos teve poucas
promoções relacionadas. "Considero isso um
desperdício de oportunidade", sublinha.

Com 20 contratos embolsados desde
2007, o personagem Ben10 é uma das
propriedades mais bem sucedidas da Redi-
bra no reduto de confeitos. Além dos cho-
colates da Kraft, estampa a linha de barras
cerais da Riclan, de salgadinhos da Yoki, dos ce-
reais matinais da Kelloggs, sorvetes da Nestlé e
refrigerantes da Sehincariol, lista Diesendru-
ck. Outro destaque do arsenal da agência, a
grife das Meninas Superpoderosas completa
10 anos de estrada e ostenta mais de 40 con-
tratos, entre os quais sobressaem em alimentos
os das barras de cereais da Riclan, chocolates
e ovos da Nestlé, achocolatado infantil da Ele-
va e refrigerantes Sehincariol. "Teremos inú-
meras ações da Cartoon Network em 2008, em
comemoração ao aniversário das Meninas, que
revitalizarão esta licença", assevera o dirigen-
te. Com 20 propriedades no seu mostruário, a
Redibra assinala entre as novidades a grife Vila
Sésamo, lançada aqui no ano passado. Trata-se
de uma propriedade sem fins Lucrativos perten-
cente à organização não governamental Sesame
Workshop. "Existe uma série de políticas para
esse licenciamento e, com base nessas diretri-
zes, estamos buscando associá-la a alimentos
saudáveis, que incluem sazonais como ovos de
Páscoa, mas excluem, por exemplo, linhas regu-
lares de chicles de bola", comenta Diesendruck.
Para o segundo semestre, acrescenta ele, a ex-

pectativa fica por conta do lançamento do piloto
do desenho animado Star Wars: The Clone Wars
(LucasfUm Ltd.) nas telonas, precedendo a sé-

rie de TV. No segmento de candies, os esforços
são dirigidos às grifes Chaves, já fechada

com os ovos de Páscoa do Carrefour e
moedas de chocolate da Grinx Foods; e
Os Simpsons, que renovaram com a Casa

& Vídeo e CDB.

Embora tenha registrado demanda es-
tável na Páscoa de 2008, a ITC perfila entre

as agências licenciadoras mais requisitadas
na área de confeitos. Ela opera com a galeria
de super-heróis da MarveL Comics, além de per-
sonagens permanentemente no estoura como

o gato Garfield (Paws, Inc.), do cartunista
Jim Davis, e o universal Snoopy (United

Feature Syndicate, Inc.), criado por
Charles Schulz. Na campanha deste ano,

enfeitou os ovos da NestLé, com Ho-
mem Aranha; da Garoto, pelo terceiro

ano com a grife Bratz (MGA Entertain-
ment); Arcor, também há tempos com Gar-

field; Erlan, com Snoopy; e Duffy, com Marvel
Heroes, elenca Glenn Migliaccio, diretor da
ITC. "Também licenciamos os ovos de mar-
ca própria da Casa & Vídeo, com Garfield e
Quarteto Fantástico, e da CBD, com Bratz

Babyz". Ele observa que o movimento pascal
na ITC este ano se manteve em linha com

2007 por conta do acirramento da concorrência.
"De modo geral, os licenciamentos avançaram,
mas saímos tarde, por exemplo, no segmento de
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marcas próprias, deslize que devemos corrigir no
próximo ano", frisa Migliaccio.

Para o diretor, a Páscoa já é um evento con-
solidado no mercado de licensing, e o maior si-
nal desse avanço é a renovação quase que ime-
diata de contratos. Há 4-5 anos, as negociações
para licenciamento eram reiniciadas apenas a
partir do segundo semestre. "Nem bem acaba-
mos a campanba de 2008, estamos começando
a de 2009, com algumas empresas antecipando
seus contratos", repassa Migliaccio. Para ele e
Diesendruck, da Redibra, um dos fatores que in-
fluenciaram essa mudança foi a introdução de
brindes vindos, em sua maioria, da China. Como
os pedidos têm que ser feitos com bastante an-
tecedência, para providências como a confecção
dos moldes e ferramentais, o Licenciamento dos
personagens vem em primeiro plano, adiantando
toda a campanha.

Migliaccio concorda com Diesendruck e An-
gelotti quanto à subutiLização
de licenciamentos em promo-
ções de curta duração. Para
ele, entretanto, a engrenagem
que falta pode estar associada
à maior garantia ao trade do
êxito da ação. "Deve-se optar
por um personagem conhecido
para respaldar o investimento
do varejista", recomenda o di-
retor da ITC. Ele observa que,
na maioria dos casos, a esco-
lha recai em uma media licen-
se, que utiliza personagens
famosos ou oriundos de filmes
recém-lançados. Mas também
pode haver espaço para uma
art license, propriedade de-
rivada de obras ou desenhos
artísticos, a exemplo da gati-
nha Hélio Kitty, que nunca foi personagem de
filme ou vídeo e faz sucesso junto ao público
feminino. "E com a recente onda de saudabili-
dade no marketing, é preciso muito critério para
licenciar um produto", adverte Migliaccio. "De-
pendendo do caso, ele pode comprometer a
imagem da Licença".

Com o portfólio puxado no ano passa-
do pelo Homem Aranha, em decorrência da
chegada da terceira aventura da série, a ITC
cresceu em faturamento cerca de 80% e pro-
jeta avançar mais 30% no exercício em cur-
so, prevê Peter Carrero, presidente da Licen-
ciadora. Ele assinala que, apesar da pesada
artilharia da Marvel, vê com muita expecta-
tiva a crescente aceitação das propriedades
da MGA, com a grife Bratz à frente. "O leque

de personagens foi ampliado, com Bratz
Kidz, Bratz Babyz, Bratz itsy Bitsy e, nes-
ses cinco anos que estamos com a licença,
ela cresceu 50% a cada período", constata
Carrero, lembrando que no ano passado, as
bonecas fashion foram escaladas em uma
promoção da Elma Chips.

Pela contabilidade da ITC, apenas os
contratos de licenças da Marvel inflaram
mais de 2.000% nos últimos três anos, di-
mensiona Carrero. "De 2004 em diante ti-
vemos 14 contratos da Marvel Comics, sen-
do que hoje temos 135 licenciamentos em
curso", posiciona o dirigente. Ex-operador
de licenças campeãs, como as da Mattel,
Carrero escora sua receita em uma mescla

de Licenças clássicas com novidades do mundo do
entretenimento introduzidas a cada temporada.
Para 2008, além do reforço aos consagrados Gar-
field e Snoopy, com 26 novos episódios do gato
preguiçoso, mais DVD inédito da Fox e contrato
de Peanuts com a Rede Record, a ITC introduz
novidades no portfólio. Entre elas, a produtora
européia BKN estréia no menu da ITC com Zorro
Geração Z e Os Caçadorks. Carrero também acena
corn novas propriedades derivadas dos desenhos
Wolverine e X-Men, The Spectacular Spider-Man
e O Quarteto Fantástico para TV.

Na Warner Bros. Consumar Products
(WBCP), divisão do megaestúdio holywoodiano
que cuida do licenciamento de propriedades, o
diretor-geral Marcos Bandeira de Mello também
projeta o balanço da última campanha de Pás-
coa em tons de azul. "Não temos o fechamento
ainda, mas já se pode prever um crescimento
em torno de 10% no faturamento em relação
a 2007", calcula. Puxados por superlicenças
como Batman, Superman, Turma do Pernalon-
ga, Os Flintstones, Tom e Jerry e ScoobyDoo,
os contratos para o próximo ano estão sendo
antecipados, confirmando a tendência de con-
solidação do setor de licensing no segmento de
Páscoa. "Já temos três campanhas garantidas e,
com o ingresso de novas propriedades no catá-
logo, como a do São Paulo FC e da produção
para o cinema de Speed Racer, devemos avançar
cerca de 30% na próxima Páscoa", prevê o exe-
cutivo da WBCP. 6
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