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Converse com os clientesGanhe relevância

Para acertar

Renato Jakitas

A dupla de palhaço Patati Patatá
faz graça na TV e a festa de quem
comercializa seus produtos no
varejo. A Galinha Pintadinha,
que nasceu como brincadeira na
internet, é assunto sério para 45
funcionários de uma fábrica de
máscaras na grande São Paulo.
Já Luan Santana, ídolo das ado-
lescentes, não sai da cabeça da
empresária que estampa a foto
do sertanejo nos cadernos mais
procurados por meninas.

Juntos, os três casos ajudam a
mover as engrenagens do bilio-
nário setor de licenciamento.
Um segmento que turbina o fatu-
ramento de cerca de mil empre-
sas no País, a maior parte delas
de pequeno e médio porte.

“Eu acho que esse é um mo-
mento muito propício para o Bra-
sil”, afirma Mônica de Sousa, fi-
lha do cartunista Mauricio de
Sousa e executiva na área de li-
cenciamento da empresa funda-
da pelo pai. “Os personagens na-
cionais nunca fizeram tanto su-
cesso”, diz.

A nova realidade, explica Mô-
nica, tem impacto direto no dia a
dia de um setor que faturou R$ 9
bilhões em 2011 e projeta ganhos
5% superiores até o final deste
ano, segundo dados recentes da
Associação Brasileira de Licen-
ciamento (Abral).

O movimento dá força para
produtores nacionais, ramo do-
minado por estúdios como Dis-
ney e Warnner, que por décadas
atuaram sem concorrência lo-
cal. A ascensão das marcas brasi-
leiras aproxima e imprime agili-
dade na relação entre licenciado
e licenciador.

“É mais rápido, o relaciona-
mento é direto. Em geral, uma
aprovação para um novo produ-
to que pode demorar até dois me-
ses com uma empresa interna-
cional, pode acontecer em até 48
horas com uma marca local”, des-
taca David Diesendruck, presi-
dente da Redibra, agência de li-
cenciamento de marcas.

“Esse ganho de tempo pode se
traduzir em economia de dinhei-
ro e em vantagens no ponto de
venda”, afirma Marici Ferreira,
organizadora da feira Licensing
Brasil, que apresenta novidades
do setor e acontece em setem-

bro na cidade de São Paulo. Ela,
porém, chama atenção para o rit-
mo de lançamentos de persona-
gens brasileiros, ainda tímido se
comparado com os estúdios glo-
bais. “Neste ano, serão apresen-
tados cerca de 50 lançamentos
durante a nossa feira. De cinco a
dez serão nacionais”, diz.

Fenômenos
O mercado aposta que, dentre as
previsões de estreia, pelo menos
uma possa repetir o sucesso da
Galinha Pintadinha ou da dupla
Patati Patatá.
“É difícil saber o que vai ser su-
cesso. Mas, a cada dez lançamen-
tos, cinco costumam trazer um
bom retorno para o empresário
que investir em seu licenciamen-
to”, explica Ana Amélia de Cesa-
ro, sócia da Play, empresa de pes-
quisa e consultoria na área.

A dupla Patati Patatá, criada
por Rinaldo Farias há 27 anos,
ergueu fama com um trabalho
de divulgação de porta a porta.
Sem espaço na TV, os palhaços
compensavam a ausência de mí-
dia com shows diários em esco-
las. Para dar conta das apresenta-
ções, Farias matinha uma equi-
pe com 80 atores – 40 Patatis e
40 Patatás. Quando ganhou um
programa no SBT em 2011, seus
personagens eram um fenôme-
no de vendas, movimentando
um faturamento anual de R$
200 milhões em licenciamento,
com mais de 600 produtos.

“O segredo de nosso sucesso é
trabalho duro e muito cuidado
com a marca. Hoje não fazemos
mais tantos shows, modifica-
mos a estratégia. Mas com a TV,
vamos chegar ao final de 2012
com 900 produtos licenciados”,
afirma Faria.

De carona no sucesso das atra-
ções brasileiras, Luiz Montini,
dono da Alphafestas, produz
máscaras plásticas e linhas tema-
tizadas para festas. “A Galinha
Pintadinha e o Patati Patatá são
impressionantes. Vendem mui-
to”, conta.

Com cerca de mil itens em li-
nha, entre marcas próprias e li-
cenciadas, 70% do faturamento
de Montini provêm dos persona-
gens que ele adquiriu os direitos
de uso, desembolsando entre R$
20 mil a R$ 50 mil. Uma verba
alta para o empresário que man-
tém 45 funcionários e fatura R$
3,6 milhões ao ano. Mas que é
fundamental. “Eu dependo do li-
cenciamento. Com ele, consigo
entrar em grandes redes, que
não dariam atenção se eu chegas-
se apenas com produtos de mar-
ca própria”, destaca.

é quanto um licenciador costuma
cobrar de royalties sobre a venda
de cada produto no País

é o tempo médio de duração do
contrato de licenciamento das
principais marcas

Alimentos e cosméticos
reservam oportunidades

PME

Personagens nacionais
ganham destaque em
licenciamento, setor que
faturou R$ 9 bi e mobiliza
cerca de mil empresas
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Não existe um ranking oficial so-
bre as principais categorias de
produtos licenciados. Tampou-
co um levantamento preciso do
número de empresas no setor.
Mesmo assim, empresários e es-
pecialistas são unânimes ao afir-
mar que os segmentos de alimen-
tos e cosméticos são, atualmen-
te, os mais promissores.

“Ainda há muito espaço para
licenciamentos na área de ali-
mentos e na categoria de cosmé-
ticos e higiene pessoal que pas-
sou por um boom nos últimos
anos, mas ainda precisa ser me-

lhor explorada”, destaca Ana
Amélia de Cesaro, da Play.

A explicação para essa deman-
da não explorada, explica a pes-
quisadora, tem raízes no passa-
do próximo do consumidor bra-
sileiro. “Pouco tempo atrás, o po-
der de decisão dessas categorias
estava concentrado nas mãos
dos pais. Conforme a criança foi
ganhando liberdade de escolha,
começou a influenciar a família e
a decidir o que consumir”, diz.
Marconi Arruda Leal, da Biotro-
pic, sabe disso. Ele mantém 25
licenças para um portfólio de

180 produtos entre xampus, sa-
bonetes e colônias. Quando assu-
miu a empresa, adquirida em
2006, foi buscar opções para ex-
pandir o faturamento, até então

dependente de uma linha de pro-
dutos profissionais para cabelo.

Leal viu com bons olhos o seg-
mento infantil e contou com
uma estratégia respaldada no li-
cenciamento para se diferenciar
da concorrência.

“Eu precisava colocar os pro-
dutos no varejo e, com a marca
própria, a gente não entraria.
Quando fechei contrato para ter
Barbie, Homem Aranha, Prince-
sas e outros famosos, as portas
se abriram”, lembra Leal.

Atualmente, a empresa de R$
130 milhões deve 80% de sua re-
ceita aos itens licenciados. Para-
lelamente, Leal trabalha para em-
placar um sortimento de marcas
próprias. A ideia é trazer a visibi-
lidade de seus produtos licencia-
dos para quem os produz.

“Não vejo como uma coisa
ruim ter 80% do faturamento
em licenciamento. Mas consigo
margens maiores com a marca
própria. Como hoje eu já tenho
cadastro em todos os grupos va-
rejistas, fica mais fácil apresen-
tar as novas linhas."

Para Adriano Gomes, profes-
sor de administração da ES-
PM, a estratégia adotada pe-
lo dono da Biotropic merece
atenção. “O licenciamento é
para obter lucro, mas
também pode aju-
dar a construir
uma marca. O
empresário po-
de aproveitar os
contatos possibilita-
dos pelo personagem fa-
moso de todas as formas.”
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Escolha um personagem com apelo de venda
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Especialistas estimam
que bons licenciamentos

equivalem a 6 anos de
investimentos em marca

+

Quando e como investir no setor de licenciamentos

Licenciamento não gera deman-
da. Mas, sim, pode atendê-la
bem. Por isso, opte por investir
em marcas que já são desejadas

pelo público. A dica é conversar
com o comércio. O segmento é
sensível ao que dá ou não certo
junto ao consumidor.
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Investigue os parceiros
do licenciador. Marcas

promissoras costumam
atrair grandes empresas

Licenciamento é arma para abrir portas no varejo +

Família
Sousa.
Personagem
nacional vive
momento de
visibilidade
no mercado

Marcasque valem bilhões

ESTADÃO

Em negócios competitivos, a
escolha por uma licença bem
posicionada faz diferença.
Uma caixa de lápis do Ben 10,

personagem campeão de vendas
da Cartoon Network, desperta
mais atenção no varejo que um
produto sem marca.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2012, PME-pequenas e médias empresas, p. X4.




