
19 set 2011 •

49

EU INDICO

AgENDA

AndreA Klevenhusen 
Gerente de marketing e 
produto da Ricoh Brasil

O licenciamento de marcas adultas é 
uma das principais tendências da 

quarta edição do Licensing Brasil Mee-
ting. Licenças de marcas como Coca-Co-
la, Ana Hickmann, Emerson Fittipaldi e 
Ultimate Fighting Championship (UFC) 
devem ser apresentadas durante o encon-
tro. Outro destaque é o mercado esporti-
vo, com marcas de times de futebol e de 
grandes eventos, como Copa do Mundo 

EvENtO

Marcas adultas e esportivas são 
tendências de licenciamento 
Setor movimentou R$ 4,2 bi em 2010 e deve crescer até 7% este ano

Por  andrea martins  amartins@grupomm.com.br

2014 e Rio 2016. A feira será realizada no 
Centro Fecomercio de Eventos, em São 
Paulo, nos dias 27 e 28 de setembro.

Também de olho no mercado adoles-
cente, estarão presentes na feira licenças 
da banda Restart e da série musical Glee. 
Já o mercado infantil e de entretenimento, 
o mais representativo do setor, com quase 
60% de participação, também terá novida-
des. As licenças do Homem-Aranha 2012 

e dos Smurfs 2013 serão lançadas no en-
contro. “O mercado de licenciamento se 
planeja com dois ou três anos de antece-
dência. O McDonald’s, por exemplo, já está 
programando seus produtos para 2014”, diz 
Marici Ferreira, organizadora do evento. 

O Licensing Brasil Meeting deve trazer 
cerca de 30 empresas licenciadoras, como 
Disney, Warner Bros e Mattel. Entre os ex-
positores, destaque para Mauricio de Sou-
sa Produções, com a Turma da Mônica (o 
maior grupo de personagens criados pelo 
cartunista) e Redibra Licensing Solutions 
(responsável pela licença da Coca-Cola). 
A expectativa é de que a feira receba cerca 
de 900 visitantes por dia, entre eles, em-
presas como C&A, Renner e Tilibra, que 
buscam novas parcerias. 

No Brasil, só no ano passado, o fatura-
mento do setor foi de aproximadamente R$ 
4,2 bi, segundo dados da Abral (Associação 
Brasileira de Licenciamento). A expectativa 
de crescimento em 2011 gira em torno de 5% 
a 7%. Mais informações no site: www.li-
censingbrasilmeeting.com.br

FÓRUM 20/9
inovações em mídia
Acontece no dia 20, em São Paulo, o 
Fórum de Inovações em Mídia. Realizado 
pela Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA), ele tem como objetivo 
debater, por meio de palestras, as 
principais inovações do setor e sua 
importância para os negócios das 
empresas. inf.: www.aba.com.br

SEMINÁRIO 20/9
marketing de incentivo
O marketing de incentivo estará em pauta 
no próximo seminário realizado pelo 
Brazil Promotion Road Show. O evento, 
gratuito, acontecerá na cidade de 
Campinas, no dia 20, e abordará assuntos 
como viagens de incentivo e capacitação 
do trade. inf.: seminarios@freeshop.com.br

FÓRUM 20 E 21/9
Ponto de venda
A Reinvenção do Ponto de Venda no Mundo 
Multicanal será tema do 14º Fórum de 
Varejo da GS&MD, que terá lugar em São 
Paulo, nos dias 20 e 21 de setembro. 
Durante o evento serão discutidas as 
transformações e mudanças do setor, além 
de ser apresentado um estudo que avaliou a 
importância do PDV na decisão de compra 
dos consumidores. inf.: www.gsmd.com.br

CURSO 21/9
criatividade sustentável
A economia criativa é tema para o novo 
curso de extensão da Faap. As aulas, que 
acontecem às quartas e sábados, com 48 
horas de carga total, discutem como é 
possível adotar um modelo de 
desenvolvimento sustentável. Acontece em 
São Paulo, com duas turmas programadas 

para começar nos dias 21 de setembro e 8 
de outubro. inf.: www.faap.br/pos

CURSO 21/9
Planejamento de camPanha
A ESPM-RJ oferece o curso Bootcamp in 
Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a partir 
do próximo dia 21. Os alunos terão de 
desenvolver um planejamento completo 
de comunicação e uma campanha, com 
planners e criativos trabalhando juntos. 
Para participar, é necessário passar por 
um processo seletivo. inf.: www.espm.br

LIVRO
tratar bem
Gary Vaynerchuk procura mostrar ao leitor 
como gerar um sentimento de satisfação 
nos cliente em Gratidão, da editora Leya. O 
livro fala dos novos meios de encantar as 
pessoas, fazendo com que elas indiquem o 
serviço prestado a seus conhecidos.

EVENTO 27/9
e-commerce no natal
O período do fim do ano representa grande 
oportunidade de negócios para lojistas e 
fornecedores. A Conferência E-Commerce 
Brasil – Planejamento para o Natal 2011, 
que acontece no dia 27 de setembro, em 
São Paulo, trará palestras, painéis e 
profissionais para discutirem as 
possibilidades para o fim de ano. 
inf.: http://eventos.imasters.com.br/ 

SEMINÁRIO 30/9
marketing no varejo
O Popai Brasil abre inscrições para o 
Simvarejo — Seminário Internacional do 
Marketing no Varejo, que se encerram no 
dia 30 de setembro. O evento, que será 
em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, 
terá palestrantes de diversas partes do 

mundo e visa discutir novas práticas e 
ideias para o ponto de venda. 
www.popaibrasil.com.br

CURSO 5 E 6/10
facebook avançado
O expert em marketing no Facebook 
Dennis Yu, da BlitzLocal, vem ao Brasil em 
outubro para sanar dúvidas e apresentar 
novas estratégias para mídias sociais no 
curso Advanced Facebook Marketing. As 
aulas acontecerão nos dias 5 e 6, em São 
Paulo. inf.: www.dogscamp.com.br

PRÊMIO 10/10
relações Públicas
O Teatro Vivo, em São Paulo, receberá a 
homenagem aos vencedores do 31º POP 
– Prêmio de Opinião Pública, que 
prestigia cases de sucesso no ramo das 
relações públicas, no dia 30 de 
novembro. As inscrições de profissionais 
ou agências vão até o dia 10 de outubro. 
inf.: www.conrerp2.org.br

EXPOSIÇÃO aTé 22/10
seis décadas
O público terá a oportunidade de ver 
trabalhos inéditos do artista plástico 
chinês Fang, radicado no Brasil desde 
1952. Gratuita, a exposição comemora os 
60 anos de carreira do pintor. Ela fica em 
cartaz até o dia 22 de outubro, no Hotel 
Blue Tree, em São Paulo. inf.: (11) 3896 7544

LIVRO
visão estrangeira
Como o País é visto de fora? Brazil on the 
Rise procura mostrar a impressão que o País 
causa aos estrangeiros, levando em conta o 
momento econômico que vivemos. O livro é 
do ex-correspondente no Brasil e jornalista 
do New York Times Larry Rohter. 

FILME AMOr & OuTrAs drOGAs (lOve & OTher 
druGs), de edward Zwick
Protagonizado pelos atores Jake 
Gyllenhaal e Anne Hathaway, o filme 
retrata a vida de quem sofre de Mal de 
Parkinson, mas sob uma ótica nova: a 
personagem tem menos de 30 anos, 
muito diferente do idoso que vem à mente 
quando pensamos na doença.

SITE WWW.QWIKI.COM
É uma espécie de enciclopédia online, 
idealizado por Eduardo Saverin, o 
brasileiro cofundador do Facebook. O site 
promete revolucionar a maneira como as 
informações são veiculadas pela internet. 
Ele ainda está em desenvolvimento, mas 
as amostras no site provam que merece o 
burburinho que vem causando. 

LIVRO MArKeTInG 3.0, de Philip Kotler 
(editora Campus) 
Aborda a evolução do marketing. De 
acordo com o autor, o marketing 1.0 era 
centrado no produto, o marketing 2.0 era 
orientado ao cliente e agora o marketing 
3.0 é orientado a valores. Segundo ele, 
estamos em uma era em que a cultura da 
empresa é o conjunto de valores que ela 
representa aos seus clientes. Ótima 
leitura para profissionais que querem se 
atualizar quanto às mudanças de 
comportamento dos consumidores, 
principalmente hoje, em um mundo tão 
globalizado e conectado. 
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