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do, a busca de profissionais aumenta. "A demanda vem das companhias
licenciadoras, que desde agosto de
2010 estão abrindo vagas", diz Thais
Tepperman, gerente de marketing
e de varejo da Michael Page, consultoria de recrutamento com escritório em São Paulo.
Warner e Wall Disney são os grandes players mundiais e também operam no mercado brasileiro. "Há quatro anos fizemos uma renovação no
quadro de funcionários, incluímos
gente jovem com espírito empreendedor e muita criatividade", diz Marcos Bandeira de Mello, gerente-geral
da Warner Consumer Products. Hoje,
o escritório brasileiro da Warner está
entre os três maiores do mundo, mas
no momento não está recrutando
gente. Por outro lado, os interessados
pela área devem ficar de olho. "As
multinacionais do setor estão sempre
em busca de talentos", diz Amanda
Oliveira, gerente da prática de marketing da consultoria de recrutamento Hays, de São Paulo.
"Nos últimos três anos, Nickelodeon e Discovery Kids criaram seus
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ochilas, copos, cadernos
e até biscoitos recebem
estampas de personagens de desenhos, filmes
e celebridades da indústria do entretenimento.
Todos esses mimos não
estão por aí à toa. O mercado de
licenças, em que uma empresa cede
sua marca para outra explorar comercialmente, movimentou 4,2 bilhões de reais em 2010, segundo a
Associação Brasileira de Licenciamento. O crescimento de 5% em
relação a 2009 está relacionado ao
aumento da renda do brasileiro, que
agora tem dinheiro extra para consumir o que antes estava fora do
orçamento. "As classes C e D, que
não podiam comprar produtos de
marca agora podem", diz David Diesendruck, presidente da Redibra,
agência licenciadora de São Paulo.
Além disso, a oferta de bens de consumo aumentou e as marcas que
agregam valor aos produtos ganharam força — afinal são componentes
importantes para atrair novos consumidores. Com o mercado aqueci-
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próprios departamentos por aqui.
"Nos próximos anos, a Cartoon Network deve fazer o mesmo", diz Silmara Multini, professora da disciplina de licenciamento da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM) em São Paulo. Há também
oportunidades nas organizações que
têm interesse nas marcas criadas
pelos grandes players. Nessas companhias não há um departamento
exclusivo para cuidar das licenças.
Por isso, as vagas ficam dentro do
departamento de marketing.
Os recrutadores têm optado por
gente com formações diversas, como
publicidade, marketing e até economia. A ESPM oferece uma disciplina
sobre o assunto para os alunos do
curso de comunicação social com
foco em branding. No entanto, não
há uma escola que prepare as pessoas para atuar com licenciamento.
A saída é oferecer treinamento interno. "Leva até seis meses para o
profissional entender como funciona
o negócio e de seis meses a um ano
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para construir relacionamentos com
os principais players do mercado",
diz David Diesendruck, da Redibra.
Mas não é só de experiência que o
mercado carece. Roberto Gnypek,
diretor de planejamento de marketing do McDonald's, diz que o profissional que quer ganhar espaço precisa estar conectado às novidades
procedentes de diversos mundos:
música, cinema e até gastronomia.
"Não é fácil encontrar esse perfil",
diz. Roberto não define qual será o
brinquedo que acompanha o McLanche Feliz, por exemplo. Seu papel,
porém, é identificar o que está no
radar dos pequenos e da família deles. Assim fica mais fácil saber se o
próximo mimo do McLanche será
bem-aceito pelo público. Por outro
lado, ter um repertório sociocultural
amplo não é tudo. "O profissional tem
de ser bom de venda e capaz de mostrar o que um fabricante pode ganhar
ao colocar uma marca em seu produto" diz Thais da Michael Page.

Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 14, n. 9, p. 52-53, set. 2011.

