
42. marketing 4 de Abril de 2011

O filme Rio, anima-
ção criada por Carlos Sal-
danha, nem chegou aos 
cinemas — estreará na 
próxima sexta-feira, 8 de 
abril — mas já sente um 
gostinho do sucesso, pela 
lista de produtos licencia-
dos e ações promocionais 
que associam marcas aos 
personagens da divertida 
aventura carioca, protago-
nizada pela arara-azul Blu.

Ovos de chocolate, bis-
coitos, mochilas, chinelos, 
sandálias, toalhas de ba-
nho, não faltam opções . O 
mercado de licenciamento 
cresce no País e a previsão 
da Associação Brasileira 
das Empresas de Licencia-
mento (Abral) mostra que 
esse segmento conta atualmente 
com cerca de 900 empresas licen-
ciadas e 550 licenças disponíveis 
distribuídas entre 80 agências. 
Em 2009, o faturamento do setor 
foi de R$ 4,2 bilhões ao mercado 
revendedor em geral. Em 2010, o 

No filme Rio, o mote é licenciar
TAM, McDonald´s, Grendene, Kraft Foods e outras pegam carona no longa de Carlos Saldanha 
Erica Ribeiro

Patrocinadora da pré-estreia 
mundial do filme “Rio”, a TAM 
iniciou na sexta-feira, 1 de abril, 
campanha e ações promocionais 
que associam a animação à pro-
moção do Rio como destino no 
mercado interno e externo. 

Desde o dia 1, está no ar, pelo 
site exclusivo de promoções da 
companhia (www.tam.com.br/
promocoes), o concurso cultural 
“Venha ver o Rio”, que premiará 
três pessoas com pacotes de 
viagem para a capital fluminense, 
com direito a acompanhante.

Outro concurso cultural é 
voltado para as crianças e está dis-
ponível na página criada especial-
mente para elas (www.tamkids.
com.br). No domingo, uma sessão 
fechada para convidados no Cine 
TAM, no shopping Morumbi, foi 

A Trakinas vai ao ar em campanha da Giovanni+DraftFCB

TAM vai dar passagens
realizada como mais uma forma de 
divulgação da parceria com a Fox.

Além dos concursos, a TAM 
pintou uma aeronave de sua frota 
de modelos A-320 com o desenho 
do protagonista da animação, 
Blu. Também esse mês, os ca-
beçotes dos aviões da empresa 
terão motivos do filme.

“Nosso plano de mídia para as 
ações no Brasil estão voltadas para 
os veículos da própria TAM, como 
a publicação TAM nas Nuvens. 
Fora do Brasil, nosso planejamento 
inclui jornais e revistas do trade e 
para o consumidor final, no caso 
dos Estados Unidos e países da 
América Latina, divulgando o des-
tino Rio com a TAM. Em Londres, 
serão adesivados táxis”, explica 
Juliana Pompéia, gerente de pu-
blicidade e ativação da TAM.   (E.R.)

explica que desde dezem-
bro de 2009 as parcerias 
para ações promocionais 
e licenciamentos em torno 
do filme Rio começaram 
a acontecer e ganharam 
mais fôlego a partir de 
maio do ano passado. A 
Redibra é a agência licen-
ciadora parceira da Fox 
para o licenciamento de 
produtos como os ovos 
de páscoa da Lacta, os 
chinelos da Grendene, 
as toalhas da fabricante 
Lepper e os itens de vestu-
ário e calçados que estarão 
à venda nas lojas Renner. 

Já a Fox cuida das 
parcerias promocionais 
que envolvem diferentes 
produtos — com campa-

nhas para TV, mídia impressa, 
mobiliário urbano e internet — 
para divulgar suas ações.

“Sem dúvida, de todas as cam-
panhas promocionais envolvendo 
a área de filmes em que a Fox 
Brasil já trabalhou, o filme Rio é a 

maior delas. Todos acreditaram no 
filme e viram nele uma oportuni-
dade. A animação foi pensada an-
tes mesmo de o Rio ser escolhido 
para sediar a Copa e a Olimpíada, 
foi uma feliz união que exalta a 
cidade em um momento especial 
do Rio. Estamos trabalhando com 
marcas top e isso só credencia o 
filme, o sucesso dos parceiros e 
das vendas”, diz Camila.

Entre as ações promocionais 
que estão em vigor ou que en-
trarão até o lançamento do filme,  
há a comemoração dos 10 anos 
da Peugeot no País — ligando a 
marca, em sua campanha para 
TV, com os personagens do filme. 
Banco do Brasil e Visa terão car-
tões temáticos do 
filme com ações 
promocionais e 
premiação de 
iPad. A fabricante 
Duracell terá emba-
lagens temáticas, a rede 
de lanchonetes McDonald´s 
terá, na véspera da estreia, to-
das as lojas com a promoção do 
McLanche Feliz, com brinquedos 
dos personagens Blu, Rafale, Jade, 
Nico, Pedro, Nigel, Mauro e Luiz.

Para incrementar a campanha, 
foi desenvolvido um site persona-
lizado (www.mcdonalds.com.br/
rio), que traz jogos e brincadeiras 
com os personagens. As cenas 
do filme também vão decorar os 
restaurantes da rede. A Lacta é 
uma das marcas que fecharam o 
licenciamento de produtos. Ela 
escolheu o filme como tema de um 
de seus ovos de Páscoa deste ano.

Já a marca de biscoitos Traki-
nas, da Kraft Foods Brasil, tam-
bém apostou na viagem de Blu 

e lança, em abril, a série especial 
“Rio”. Os novos sabores e emba-
lagens serão divulgados nacio-
nalmente por meio de filme em 
TV aberta e fechada, criados pela 
agência Giovanni+DraftFCB.

A ação promocional conta 
ainda com material em PDV, jo-
gos online, ativações em parques 
e shopping centers do Rio e São 
Paulo. E um patrocínio especial 
para o zoológico do Rio de Janeiro, 
que inclui visitas acompanhadas 
durante o mês de abril e o forne-
cimento de mapas, uniformes e 
carrinhos de passeio para utiliza-
ção ao longo do ano.

A fabricante de toalhas Le-
pper fechou contrato de licen-
ciamento com a Redibra e desen-
volveu uma linha especial, com 
roupões e toalhas de banho e de 
praia, para meninos e meninas, 
com estampas dos personagens. 
A Lepper tem 50% de seu portfó-
lio de produtos licenciados.

As sandálias Ipanema, marca 
da Grendene, também buscaram 
inspiração no filme de Carlos 

Saldanha, com um modelo 
inspirado na animação. 
O licenciamento inclui 

modelos adultos com 
minidesenhos de 
vários persona-
gens do filme e 
os infantis trazem 

na sola a imagem dos dois prin-
cipais personagens. “Além de o 
filme ser o grande lançamento 
da Fox, acreditamos nele por 
ser diretamente ligado ao Rio 
de Janeiro, que é o que inspira 
a maioria de nossas criações”, 
afirma Marcius Dal Bo, gerente 
de marketing da Grendene. 

A Nestlé, por sua vez, re-
solveu investir em um jogo de 
realidade aumentada que a partir 
de abril estará nas embalagens 
dos cereais matinais da empresa. 
Na ação promocional, um cartão 
impresso nas embalagens de Nes-
cau Cereal, Snow Flakes, e Moça 
Flakes levará o consumidor ao 
site da empresa e ao jogo.

aumento esperado é de 5% sobre 
o valor faturado no ano anterior. 
A previsão para 2011 é de alta de 
6% ante 2010.

Camila Pacheco, gerente sênior 
de promoções para Brasil e Amé-
rica Latina da Fox Film do Brasil, 

D
iv
ul
ga
çã
o

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-04-05 08:58:39 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-04-05 08:58:39 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Oval

Text Box
Foto

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1453, p. 42, 4 abr. 2011.




