
Marcado para setembro, o Rock in
Rio já está mexendo com a criativi-
dade de marcas que se associaram
ao festival com o objetivo de garan-
tir maior visibilidade e também
aumentar sua participação de
mercado no Brasil. Nesta terça-fei-
ra, a organização do evento vai di-
vulgar a lista de produtos licencia-
dos que vão levar o símbolo do Ro-
ck in Rio em suas embalagens. E o
setor de bebidas está investindo
fortemente nisso.

A Bacardi Brasil, depois de
anunciar parceria com a organi-
zação do festival e comprar uma
cota de apoio, lança em junho
uma edição especial de sua bebi-
da voltada para o público jovem.
O Bacardi Big Apple, um rum
com sabor de maçã verde, será

vendido em supermercados, lo-
jas e bares em todo o país. A edi-
ção é limitada e fica nas gôndolas
até meados de setembro.

“Estamos com uma grande ex-
pectativa, já que acreditamos que
a edição especial vai se tornar um
item de desejo entre os amantes
da marca e da música.Para criá-
la, a Bacardi buscou inspiração
nos elementos gráficos do Rock in
Rio e fez uma composição dos sím-
bolos principais das duas mar-
cas”, diz Nortpool Furlani, Dire-
tor de Marketing da Bacardi PUB,
Paraguai, Uruguai e Brasil.

Furlani explica que a edição es-
pecial faz parte do plano estraté-
gico da marca que visa consoli-
dar a liderança no segmento de
rum. O produto respondia por
cerca de 10% das vendas da Ba-
cardi Brasil em 2010, quando so-
freu alteração da embalagem, do
rótulo e da fórmula. Hoje, a mar-
ca Big Apple representa 50% das
vendas da empresa por aqui.

E para quem pensa que cacha-
ça e rock não combinam, a Seleta
também faz sua aposta no festi-
val de música. Vai anunciar na
terça-feira o lançamento da Sele-
ta Rock in Rio, também em edi-
ção limitada. A garrafa da tradi-
cional cachaça mineira será ven-
dida em bares e supermercados
ao preço médio de R$ 26.

O argumento dos proprietá-
rios da Seleta é que, assim como o
festival se tornou uma marca bra-
sileira com reconhecimento mun-
dial, com a cachaça acontece o
mesmo no mercado externo.

De acordo com a Associação
Brasileira de Licenciamento
(Abral),o faturamento do setor
em 2012 foi de R$7,5 bilhões no va-
rejo e R$ 250 milhões em royal-
ties.O Brasil é o quinto país em fa-
turamento de licenciamento de
marcas no mundo, atrás de Esta-
dos Unidos, China, Canadá e Méxi-
co. Cerca de 70% desse mercado é
ligado ao entretenimento.

O
surgimento de mais shoppings pelo Brasil tem impulsionado

o crescimento das redes de franquias.A previsão é que

somente em 2013 sejam abertos 64 novos centros de consumo

,segundo oCadastro de Shopping Center, base de dados do IBOPE

Inteligência. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) estimaque as

franquias representam de 60% a 70% das ocupações em shoppings.

Apesar dos custos mais salgados de locação, ter uma loja em shopping

pode ser rentável. Mas , segundo especialistas, é importante que

franqueados e franqueadores sejam cautelosos na hora do contrato. “ É

preciso estar atento à existência ou não de demanda porprodutos e

serviços”, explica Marina Bechtejew, da KBM Advogados.
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Ainda de acordo com a consulto-
ra, os shoppings estão optando pe-
las franquias por conta da visibili-
dade que muitas já têm no merca-
do,com marcas consolidadas. Um
modelo de negócio que já foi testa-
do e comprovado na prática, dis-
pensando tempo de maturação
ajuda a reduzir os índices de
inadimplência. O aumento do po-
der de compra da população ge-
rou demanda suficiente para proje-
tos em locais antes inviáveis. De
acordo com levantamento do IBO-
PE Inteligência, 39% dos shoppin-

gs previstos para os próximos
anos serão inaugurados em muni-
cípios sem nenhum empreendi-
mento do tipo. Crescimento que
traz oportunidades para o setor de
franquias, que faturou R$ 103 bi-
lhões em 2012, segundo a ABF.

Cesar Garbin, sócio e diretor
de operações da 5R Shopping Cen-
ters, já está de olho nesse merca-
do. “Existem muitas cidades com
crescimento econômico significa-
tivo, onde as marcas querem es-
tar”, diz ele, que vai investir R$
1,8 bilhão em nove shoppings.
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