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Os adultos gostam de consu-
mir marca, apesar de nem todos 
terem poder aquisitivo para ad-
quirir o que desejam; já as crian-
ças adoram personagens. Essa 
paixão cresce no mesmo ritmo 
em que o mercado de licencia-
mento se desenvolve no Brasil. 
Segundo a Associação Brasileira 
de Licenciamento (Abral), há no 
País 900 empresas licenciadas. 
São cerca de 550 licenças dis-
poníveis, distribuídas entre 80 
agências licenciadoras (45 delas 
associadas à Abral). A maioria é 
focada no universo infantil.

Esse segmento movimentou 
R$ 3 bilhões no País em 2007 e 
deve fechar 2008 na casa dos 
R$ 3,2 bilhões, com royalties 
variando entre 6% e 14%. Para 
2009 a Abral prevê faturamento 
de R$ 3,4 bilhões — pequeno, se 
comparado aos US$ 110 bilhões 
anuais dos Estados Unidos. A es-
timativa é que o mercado brasi-
leiro tenha potencial de negócios 
da ordem de R$ 10 bilhões.

Nesse segmento, o Brasil é 
considerado sui generis. “O 
brasileiro tem uma personalidade 
muito distinta, um jeito especial 
e diferente de abrir espaço para 
novas marcas e personagens”, 
analisa Adriana de Souza, dire-
tora de licenciamento da Turner 
(dona dos canais da TV por assi-
natura Cartoon Network e Boo-
merang, dentre outros) no Brasil. 
No exterior, diz ela, há muito 
mais modismo, e o movimento Rafaela & Maury: expectativa de R$ 100 milhões em vendas
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acontece por ondas de consu-
mo. “Aqui temos a sensação de 
construir, porque o ciclo de vida 
é saudável e longo”, completa.

Apesar disso, ainda são pou-
cas as empresas que entendem 
e trabalham com licenciamento 
no Brasil, na avaliação de Marici 
Ferreira, diretora da revista 
Licensing Brasil. A publicação 
organizou em setembro a feira 
Licensing Brasil Meeting, em São 
Paulo, e planeja um seminário so-
bre o tema em março de 2009. 

Segundo Marici ainda há um 
certo receio de unir a empresa 
a um personagem, mas o fato é 
que as vendas de produtos com 
elementos licenciados são, em 
média, 40% maiores do que os 
similares sem licenciamento. 
De olho nesses números, vem 
aumentando o interesse de 

empresas brasileiras em licen-
ciar propriedades e, com isso, 
também começam a surgir novas 
licenciadoras, como a Smart 
Marcas e a Angelotti Licensing 
& Entertainment Business.

A Smart foi criada por Rena-
ta Vigna (que trabalhou durante 
os últimos sete anos na ITC, 
uma das maiores do ramo), em 
sociedade com os advogados 
Flávia Stacchini e Guilherme 
Abdalla. A empresa busca a 
especialização em “marcas 
descoladas, para pessoas jovens 
independentemente da idade, 
ou seja, pessoas ‘smarts’ (esper-
tas)”, resume Renata. 

A empresa representa NX 
Zero e Fresno (bandas da Arse-
nal Music), a apresentadora Sa-
brina Sato, Heart Bear (desenho 
coreano), Moto GP (mundial 

de moto velocidade), Doc Dog 
(fashion brand) e Just 4 Prin-
cess (criação de designers na-
cionais). A mais nova marca no 
portfólio é a Paul Frank Indus-
tries, cujo personagem principal 
é o irreverente macaco Julius, 
marcado pelo humor sarcástico 
e pela arte multicolorida.

Segundo Renata, a cali-
forniana Paul Frank estava 
sendo disputada pelas princi-
pais licenciadoras do mercado 
nacional. Presente em cerca de 
50 países, a marca tem fatura-
mento de US$ 1 bilhão ao ano. 
“Queremos crescer aos poucos 
e construir a marca no Brasil 
de forma duradoura”, afirma 
o vice-presidente de licencia-
mento e desenvolvimento de 
novos negócios da Paul Frank, 
Jonathan Dupree.

Para tanto, a Paul Frank 
terá um córner na Daslu, e as 
vendedoras usarão, por um 
período, camisetas estampadas 
com a personagem Julius. Fo-
ram fechados contratos para a 
produção de roupas masculinas 
e femininas para adolescentes e 
jovens adultos, a serem lançadas 
em fevereiro de 2009. No decor-
rer do ano virão bolsas, lingeries, 
papelaria, pijamas, meias, moda 
praia e relógios.

Arte e cultura
A Angelotti Licensing & En-

tertainment Business foi aberta 
por Luiz Angelotti, que atua há 
27 anos no mercado publicitário 
especializado em licenciamento. 
A empresa tem foco bem defi-
nido: arte e cultura. Conta com 
16 marcas para licenciamento, 
com destaque para Portinari, 
cujo primeiro contrato permite 
a reprodução das obras em 
canvas (espécie de tecido onde 
será impressa a tela) que serão 
comercializadas com certificado 
assinado pelo filho de João Cân-
dido Portinari. “Temos outros 
projetos em negociação, entre 
eles um com uma grande institui-
ção bancária e outro para expor-
tação”, adianta o empresário. 

Outra novidade da Angelotti  é 
o licenciamento da dupla infanto-
juvenil Rafaela & Maury. “Preten-
demos já em 2009 atingir cerca 
de 25 contratos assinados, com 
uma performance aproximada 
de R$ 100 milhões de vendas no 
varejo”, explica Angelotti. O licen-
ciamento da propriedade da dupla 
prevê produtos nas linhas escolar, 
vestuário, acessórios, calçados, 
editorial, alimentícios e festa, que 
estão em negociação. A expectati-
va é que os primeiros brinquedos e 
conteúdo editorial sejam lançados 
em abril de 2009, seguidos por cal-
çados em meados do ano e artigos 
escolares em agosto.

O diferencial deste novo 
trabalho é que o lançamento 
da dupla ocorre quase que si-
multaneamente ao projeto de 
licenciamento. “R&M chegam já 
com uma estratégia de posicio-
namento bem definida, com a 
implantação de identidade para 
explorar o potencial comercial”, 
conta Angelotti. Maury é sobri-
nho de Chitãozinho e Xororó (ou 
seja, primo de Sandy e Júnior) e 
Rafaela é conhecida pelo comer-
cial da Embratel com a atriz Ana 
Paula Arósio, da qual é conside-
rada sósia mirim.

Geralmente, os grandes 
“proprietários” de marcas ou 
personagens globais contam 
com departamentos de licen-
ciamento, mas firmam contrato 
com uma empresa licenciadora 
máster. Esta, por sua vez, defi-
ne licenciadoras regionais em 
várias partes do mundo. 

A empresa que deseja 
licenciar um personagem ou 
marca costuma freqüentar 
feiras internacionais, prin-
cipalmente as da Europa, 
mercado que dita a moda no 
setor. Nos Estados Unidos, a 
mais importante é a Licensing 
International Expo, que acon-
tecia em Nova York e em 2009 
será em Las Vegas.

O processo de licenciamento
Na primeira triagem são 

definidas as personagens mais 
indicadas ao produto, ao públi-
co-alvo e à empresa. Deve-se 
considerar também o conheci-
mento e a relevância que o per-
sonagem tem entre o público, 
explica Arnaldo Rabelo, con-
sultor de marketing e professor 
de pós-graduação, especializado 
em marketing infantil. Depois 
de definida a propriedade, a 
empresa busca o licenciador 
máster ou o representante no 
mercado local.

É comum ainda a interessada 
no licenciamento realizar pes-
quisa com o público-alvo, mas 
há casos em que a personagem 
ainda não é conhecida pelo con-

a forma de colocar o produ-
to na loja. Supervisionamos 
tudo, com o objetivo de dar 
certo”, explica.

É bom lembrar que, entre 
o fechamento do contrato e a 
chegada do produto à prate-
leira, é fundamental o trabalho 
dos profissionais de design, 
como o estilista Alexandre 
Herchcovitch, responsável 
por projetos que vão desde 
desenhos em curativos Band-
Aid até jóias para a Dryzun. 
É o estilista que consegue 
difundir a imagem da marca, 
sem perder a personalidade e 
as características do persona-
gem licenciado e da empresa  
que o licenciou.        (SRS)

sumidor. “Precisamos antecipar 
o que fará sucesso no Brasil 
com alguma antecedência”, 
conta Marici Foroni, diretora de 
marketing da indústria gráfica 
Foroni. Para se ter uma idéia, no 
final de 2008 ela está aprovando 
a coleção 2010. “Buscamos ter 
produtos para todos os gostos e 
temos acertado na maioria das 
escolhas”, garante.

Renata Vigna, sócia da Smart 
Marcas, acredita que, para o 
sucesso de um contrato de li-
cenciamento, a licenciadora não 
pode querer apenas “vender” 
um contrato e, depois, recolher 
royalties. “É importante parti-
cipar de todos os processos, do 
desenvolvimento e criação até 

Adriana, da Turner: ciclo de vida longo
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