
s prateleiras de lojas estão re-
pletas de produtos oferecendo
milhares de vantagens para os
consumidores. Mas, por algu-

Ima razão, um deles, mesmo que
ofereça o mesmo benefício que um produ-
to similar, vende mais do que seu concor-
rente. E qual o segredo desse sucesso?

Definir o fator que mais impulsiona
as vendas não é uma tarefa fácil, pois
depende de muitas variáveis. Mas uma
das formas de garantir o sucesso de um
produto é agregá-lo à imagem ou ao
nome de uma marca, personagem ou
pessoa famosa. Esse processo leva o no-
me de licenciamento, ou licensing, de
propriedade intelectual: a concessão dos
direitos de uso de uma propriedade para
terceiros, uma estratégia de marketing
que está sendo utilizada cada vez mais
para aumentar as vendas.

No Brasil, o setor de licenciamento
de propriedade intelectual registra apro-
ximadamente 900 empresas licenciadas
e 550 licenças disponíveis, distribuídas
entre 80 agências licenciadoras, segun-
do a Associação Brasileira de Licencia-
mento (Abral). A previsão para 2009 é
de cerca de R$ 3 bilhões na venda do
mercado fabricante para o revendedor.
Se a venda direta para o consumidor
for considerada, o faturamento pode
dobrar. "Não temos o valor exato de
quanto o licenciamento gera de lucro
por ano até o consumidor, mas se con-
siderarmos que algumas empresas co-
locam 50% ou mais em cima do preço
final no produto, podemos facilmente
ultrapassar os R$ 5 bilhões por ano",
afirma o presidente da Abral e da Cabon
Licensing, Sebastião Bonfá.

O sucesso desse mercado tem sido tão

grande que mesmo com a crise finan-
ceira, que afetou vários setores da eco-
nomia, a área de licenciados continuou
crescendo. "O setor apresenta um cresci-
mento de 6% a 8% ao ano. Em tempos de
crise, esse número pode ser ainda maior.
Consideramos o licenciamento como um
antídoto à crise, pois aumenta o valor
agregado do produto e atrai consumido-
res", explicou Bonfá.

Questão de credibilidade
De acordo com a Abral, a comerciali-

zação de produtos com imagens de per-
sonagens pode impulsionar as vendas em
até 20%. "O consumidor acredita que al-
guém importante não iria emprestar sua
imagem a um produto que não tivesse
boa qualidade e acaba escolhendo levar
o licenciado, mesmo que seja mais caro",
completou o presidente da Abral.
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A questão do preço é uma das van-
tagens de se licenciar uma marca. Um
produto pode ter o valor dobrado em re-
lação ao de seus concorrentes e mesmo
assim provavelmente as vendas vão ser
maiores, pois o licenciamento empresta
a credibilidade do personagem. "A van-
tagem é agregar aos produtos os valores
defendidos pelas marcas. No caso das
marcas de Ayrton Senna, o produto passa
a imagem que o piloto defendia na vida e
nas pistas: determinação, superação, mo-
tivação, orgulho de ser brasileiro e vitó-
ria", explica o gerente de Negócios Mauro
Ratto, do Instituto Ayrton Senna.

"Outra grande característica é mos-
trar ao consumidor o compromisso so-
cial que a empresa abraçou por meio
dessas marcas, atraindo diferentes com-
pradores, atentos ao desenvolvimento
social", completa.

O Instituto Ayrton Senna é uma das
principais marcas licenciadoras do pa-
ís, com R$ 11 milhões de faturamento

do Instituto
Ayrton Senna: marca

carrega a força do
homem e piloto



anual e 350 produtos licenciados (100%
dos royalties são doados pela família
do piloto aos programas educacionais
desenvolvidos pelo Instituto Ayrton
Senna). Quinze anos após sua morte,
a imagem de Senna continua sendo
uma das mais fortes, quando se fala em
credibilidade. "Temos um dado muito
significativo sobre a relevância dessas
marcas, a partir da força do homem
e piloto Ayrton Senna no imaginário
coletivo. Segundo resultados do Brand
Asset Valuator, o maior estudo de mar-
cas do mundo, Ayrton Senna destaca-se
frente a todas as celebridades no Brasil,
apresentando posicionamento quase
máximo, mantendo em 2008 a posi-
ção apontada pela mesma pesquisa em
2005", continuou Mauro.

Outro case de sucesso é o da apresen-
tadora Xuxa, que licencia duas marcas no
mercado: Xuxa e Turma da Xuxinha. "As
características e virtudes destas marcas, e
principalmente a credibilidade que elas
construíram, são agregadas como valo-
res aos produtos e assim percebidos pelos
consumidores", avalia Rogério Rahier, do
departamento de licenciamento da mar-
ca da apresentadora.

A marca Xuxa está no mercado de
licenciamento desde 1986, e seu lan-
çamento coincide com a chegada da
apresentadora à TV Globo. "O sucesso
inquestionável de Xuxa no universo in-
fantil foi determinante na abertura das

oportunidades que diversas empresas
viram no uso de sua imagem para o de-
senvolvimento de produtos. Mais tarde,
em 1997, lançamos a família de persona-
gens da Turma da Xuxinha, desde então
também presente em diversas linhas de
produtos", acrescenta Rogério.

O processo de licenciar
O procedimento para se tornar um li-

cenciado não é muito complicado, mas
é preciso tomar alguns cuidados para
não arriscar. Primeiramente, o interes-
sado deve procurar a empresa que pode
oferecer uma imagem para ligar ao pro-
duto. "Se tiver alguma dúvida quanto ao
licenciador, pode entrar em contato com
a Abral, que fornece todo o apoio neces-
sário para que não haja nenhum tipo de
problema", completou Bonfá.

Outro fator que se deve levar em conta
na hora do licensing é se o fornecedor
terá condições de colocar o produto à al-
tura do personagem e se o personagem
escolhido está de acordo com o tipo de
consumidor que quer atrair. "Para licen-
ciar, é necessário que o produto tenha
também qualidade e distribuição. E, é ló-
gico, conectar o produto ao personagem
adequado; você não pode querer vender
produtos do Palmeiras para corintianos
porque suas vendas estão fadadas ao fra-
casso", brinca.

Essa questão de adequação e qua-
lidade do produto é tão essencial que,
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mesmo ligado a um personagem de su-
cesso, o risco de fracasso no ponto de
vendas é considerável. "Percebemos que,
se o produto não for interessante para o
consumidor, terá dificuldade de venda,
mesmo com licenciamento", completa
o diretor comercial da rede Veran de Su-
permercados, com nove lojas na região
metropolitana de São Paulo.

Mas talvez o maior problema que o
licenciante tenha de enfrentar é con-
vencer os donos da imagem de que vale
a pena se aliar a ele. Os detentores dos
direitos de propriedades são bem rigoro-
sos com a seleção das empresas que vão
representá-los, pois não podem manchar
a credibilidade do personagem ou da
personalidade com algo que não esteja
à altura de sua reputação, levando em
conta, logicamente, o que é prioridade
para cada licenciador.

É o caso da marca Ayrton Senna, que
apenas concede seus direitos a produtos
que estiverem de acordo com a imagem
do piloto. "Existe um critério na escolha
das empresas licenciantes do Senna, já
que também é essencial agregar às mar-
cas qualidade e eficiência dos produtos
e/ou serviços. Além de posturas óbvias,
voltadas à ética e à moral, as empresas
não podem estar vinculadas aos setores

do tabaco, de armas e do álcool. É fun-
damental também que o produto tenha
sinergia com o conceito da marca, além
de se exigir rigor nos quesitos qualidade,
exclusividade e durabilidade", explica o
gerente de Negócios do Instituto.

"Outra característica é a empresa ter
uma postura corresponsável pelo futuro
do País, já que, a partir do licenciamento
das marcas, passa a ser parceira do Insti-
tuto em ações pela educação pública de
qualidade em todo o Brasil", completa
Ratto.

Questões a considerar
Para se tornar um licenciante, há

também que se considerar a questão do
investimento. Para que o empresário
tenha direito de usar uma propriedade
intelectual, é preciso comprar o direito
de utilização da imagem. Esse valor de
licensing varia muito com o personagem
escolhido e depende do que for acertado
no contrato entre as empresas, de acordo
com a quantidade de produtos que vão
utilizar a marca e por quanto tempo.
Além disso, os produtos licenciados re-
passam uma porcentagem do valor para
os detentores das marcas.

Os royalties pagos pelas empresas
que licenciam seus produtos com uma

imagem variam entre 6% e 14%, de-
pendendo do segmento do licensing.
A vantagem é que essa porcentagem é,
quase sempre, repassada ao valor final
do produto, o que raramente acarreta
prejuízo ao licenciante. "O valor do
produto está na marca e o consumidor
baseia a decisão de compra nos valores
que a marca possui. A grande vantagem
do licenciamento é contar com uma
marca forte, pronta, consagrada e com
exposição na mídia. No caso do esporte,
por exemplo, a marca carrega uma legião
de fãs fiéis, possíveis clientes leais. Isto
também abre portas nos distribuidores
e canais diretos de comunicação", res-
salta o diretor da Gol de Ouro, Marco
Siqueira. A empresa é responsável por
licenciamentos esportivos.

Apesar de ter um mercado consolida-
do, o licenciamento ainda é pouco co-
nhecido como estratégia de marketing
no Brasil. Algumas áreas de propriedade
intelectual entraram no processo há me-
nos de uma década. "A Gol de Ouro está
no mercado desde 2004, atuando sempre
com entidades e eventos esportivos, pois
vimos que existia na época, e ainda exis-
te até hoje, uma demanda não atendida
no licenciamento de marcas esportivas,
e tanto a ferramenta do licenciamento

54



quanto sua aplicação ao esporte tinham
de crescer muito e se profissionalizar",
conta Siqueira.

A exemplo de outros setores, especial-
mente dos que envolvem propriedades
intelectuais, o licenciamento também é
vítima de oportunistas com os produtos
piratas. Algumas empresas utilizam a
imagem de um desenho animado, por
exemplo, sem ter comprado os direitos
para tal divulgação, o que traz prejuízo
aos verdadeiros detentores da marca, um
dano que não é só financeiro. "Comba-
temos com fervor a pirataria, pois além
de roubar o direto
de propriedade de
uma empresa, po-
de também preju-
dicar uma marca
com um produto
de má qualidade",
avisa o presidente
da Abral.

Apesar de a pi-
rataria ser um pro-
blema preocupante,
segundo a Abral fe-
lizmente as fraudes
podem ser facil-
mente combatidas,
pois o empresário
que estiver interes-
sado em aliar uma
imagem ao seu produto deve sempre
exigir de quem oferece o licensing o
contrato de venda da marca. "Em vinte
anos na Abral, nunca soube de nenhum
caso de fraude envolvendo licenciado-
res", comentou Sebastião Bonfá.

Ter para crer
Para quem vende há muitas formas

de se prevenir de fraudes. "Hoje em dia,
a idoneidade pode ser consultada em ca-
dastros como o SINTEGRA. Fora isso, a
responsabilidade do produto vai ser do
fornecedor, pois quando compramos de
alguém que conhecemos temos de con-
fiar que o produto foi verificado antes de
ser distribuído em grandes proporções",
esclarece Cury, da rede Veran.

Mas, afinal, vender esses produtos é
vantagem? Considerando que produtos
licenciados atraem consumidores, a res-
posta é "sim". Para os varejistas, o lucro
pode chegar até a 50% dependendo do

caso. "O licenciamento agrega margem
de lucro e a venda é certa. E, se o super-
mercado não oferecer esses produtos, o
concorrente com certeza o fará. Sempre
pesquisamos o mercado e medimos a
audiência do produto. Se for algo lan-
çado no cinema, por exemplo, é venda
garantida, mesmo que o valor seja mais
alto", garante o gerente de Marketing
Fernando Ramos do Nascimento, do
Supermercado Federzoni, com três lojas
em Francisco Morato (SP).

Cury, da rede Veran, é mais cauteloso
antes de apostar todas as fichas nesses

produtos. "Não bas-
ta estarem ligados a
alguém famoso. Se
não houver inves-
timento em quali-
dade e boa embala-
gem, não vai agre-
gar valor", garante.

Nascimento ob-
serva uma faixa etá-
ria que mais agrada
os licenciadores. "A
maioria dos produ-
tos que vemos nas
lojas são dirigidos
ao público infan-
til, como biscoitos,
sucos, fraldas, refri-
gerantes". Isso por-

que as crianças são mais influenciáveis
por imagens de ídolos do que adultos,
e fantasiam com as virtudes que o per-
sonagem possui. "Um super-herói, por
exemplo. As crianças imaginam que,
consumindo o produto, vão ficar mais
próximas do personagem, o que agrega
valor", avalia o gerente de Marketing.

É claro que o supermercadista precisa
ter cuidado na hora de investir nesses
produtos, especialmente os novos e
os de empresas que não conhece. "O
mais seguro a fazer é não se empolgar
no início, comprando grandes volumes
do produto, e sempre verificar se o per-
sonagem está sendo bem divulgado na
mídia", alerta Nascimento.
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