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Um negócio bilionário permeia a rea-
lização da Copa das Confederações 

e da Copa do Mundo no Brasil. Trata-
-se da venda de produtos os mais varia-
dos, dotados com algum tipo de mensa-
gem ligada aos torneios. De acordo com 
informações prestadas pela Globo Mar-
cas, empresa escolhida pela Fifa para a 
venda da licença de uso da imagem dos 
dois campeonatos, já existem 50 empre-
sas licenciadas e mais de mil itens dispo-
níveis aos consumidores (veja a lista das 
empresas ao lado). 

Estes números devem crescer. Estima-
-se que o total de produtos até a realização 
da Copa do Mundo, em 2014, ultrapasse 
os 1,5 mil, com vendas no varejo que po-
dem chegar a R$ 2 bilhões. As empresas 
licenciadas podem utilizar no desenvol-

Licenciamento

Bons negócios à vista
Expectativa é de lançamento de mais de 1,5 mil produtos  
ligados à Copa, que devem movimentar R$ 2 bilhões

Por JOSÉ PAULO SANT’ANNA

dores. Uma mesma categoria de produ-
tos pode ter mais de um licenciado — ca-
so, por exemplo, dos segmentos de ves-
tuário e calçados. A mesma empresa po-
de, ainda, licenciar produtos em mais de 
uma categoria. 

Marici Ferreira, presidente da As-
sociação Brasileira de Licenciamento 
(Abral), se mostra otimista com os efeitos 
proporcionados pelos torneios de fute-
bol. “Acredito que a venda de produtos 
licenciados deva crescer entre 5% e 6% 
em 2013”, avalia. Para o próximo ano, o 
resultado pode se repetir. Não existem 
dados oficiais sobre o faturamento do 
setor. Estima-se que as vendas no vare-
jo de produtos licenciados ficaram em 
torno de R$ 7,5 bilhões no ano passado. 
As vendas de royalties movimentaram 
cerca de R$ 250 milhões.

O sentimento positivo se deve à forte 
presença na mídia que os eventos devem 
atrair, estimulando consumidores de to-
das as faixas etárias a adquirir uma ca-
miseta, um boné ou qualquer outro item 
que remeta ao futebol. “O lançamento de 
produtos licenciados ajuda as empresas 
a vender”, reconhece Marici.

De quebra, os campeonatos devem aju-
dar a aumentar o interesse das empresas 
em adquirir licenças. O número atual de 
licenciadas no Brasil fica próximo de 500. 
Na avaliação da presidente da Abral, ain-
da há muito espaço para crescer. Apesar 
do potencial inexplorado, os números 
do País são significativos. Segundo a as-
sociação, o Brasil é o quinto país em fa-
turamento de licenciamento de marcas, 
ficando atrás apenas de Estados Unidos, 
China, Canadá e México. Calcula-se exis-
tir 600 licenças disponíveis (das quais 75% 

As empresas do setor de brindes se 
mostram otimistas e querem ganhar um 
presente com a realização da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo no 
Brasil. O setor não dispõe de números 
oficiais. Estima-se que, em 2012, tenha 
movimentado em torno de R$ 6 bilhões. 
“Esperamos aumento entre 10% e 20% 
neste e no próximo ano, com a realização 
dos dois torneios. Acho que 15% é um 
número que deve ficar bem próximo 
da realidade”, avalia Marcelo Chaves, 
diretor da Associação Brasileira de 
Brindes (Abrinde).

É difícil calcular o número de 
empresas ligadas ao setor, admite 
Chaves. “Acredito que temos em torno 
de 5,5 mil. Todos os anos muitas abrem, 
muitas fecham”, informa. A maioria são 
pequenas revendedoras — os fabricantes 
não passam de 5% a 10% desse total, 
nos cálculos da entidade. As empresas 
que somam mais de cem funcionários 
não trabalham com exclusividade para 

Brindes querem ganhar presente
o setor, mas também fabricam brindes e 
outros produtos vendidos no varejo.

Com esse perfil de empresas, é difícil 
existir alguma disposta a investir na 
aquisição de licenciamento de brindes 
para a Copa. “Não tenho notícia de que 
alguma empresa tenha comprado”, 
afirma Chaves. O aumento das vendas 
previsto é de produtos que, sem desafiar 
o rigor da Fifa no que diz respeito à 
venda de produtos “piratas”, de alguma 
forma remetam aos torneios de futebol.

“O uso das cores verde e amarela 
em bonés, camisetas, canetas ou 
bolas é um expediente que não 
fere as proibições impostas pelos 
organizadores do torneio”, lembra o 
presidente da Abrinde. Os itens podem 
ser os mais variados. Novidades não 
faltam. “Tem um copo que, vazio, é 
amarelo; ao ser preenchido com um 
líquido, fica verde. É um lançamento 
interessante, que pode se tornar ótima 
opção”, exemplifica Chaves.

Empresas que adquiriram licença  
para produzir produtos ligados ao Mundial de 2014

Confecção, calçados e acessórios: Drastosa, Malwee, Amazonas Sandals,  
Bottero, Pralana, Bali Blue, MBR, ES Trading e Boneleska

Malas, mochilas, bolsas e papelaria: Santino, Lansay, Semax, Sestini, Plascony,  
Foroni, Crown e Vic Bag

Brinquedos e bolas: Xalingo, BBR, Copag, Elka, Grow, Capital Trade e Líder

Itens de torcida: Kalciomania, Rapha’s World, Mitraud, Regina Festas, The MKT Store e 
Vanilplast

Utilidades domésticas: Dohler, Anabell, Papaiz, Ceramarte, Alumiart, Snottra, Oxford, 
Cisper, Mexbras, Fa Maringá, Video Brinquedo

Suvenirs: Bley e Brollo, Ímãs do Brasil, Imangel, Mkady, CVF-Loritex e Mileno

Comércio eletrônico: B2W Digital
Fonte: Globo Marcas

vimento dos artigos vários ícones ligados 
às competições, como o personagem Fu-
leco, escolhido como mascote da Copa, e 
os emblemas e troféus oficiais.

Cada licenciado tem a liberdade de 
aproveitar a oportunidade e oferecer itens 
diferenciados, com faixas de preço ade-
quadas para diferentes perfis de torce-

Brinquedos da Elka com tema da Copa: empresa aposta também no interesse dos adultos
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Um produto editorial ligado ao 
mundo do futebol faz sucesso há 
décadas por aqui. São os álbuns de 
figurinhas dos principais campeonatos 
disputados no País e no mundo. Os 
lançados para a Copa têm sido, ao longo 
dos anos, exemplos do entusiasmo dos 
colecionadores. Ponto para o grupo 
italiano Panini, licenciado pela Fifa. A 
empresa detém os direitos exclusivos 
dos álbuns de figurinhas e cards oficiais 
da competição, com distribuição e 
vendas em mais de 110 países.

A parceria com a entidade do futebol 
teve início no mundial de 1970. No 
Brasil, o álbum da Copa do Mundo feito 
pelo grupo foi publicado a partir de 
1990, graças a acordo entre Panini e 
Editora Abril. A partir de 1998, ficou a 
cargo da subsidiária nacional da Panini. 
Este é o primeiro ano que a editora 
lança um álbum para a Copa das 
Confederações.

Os álbuns, lançados entre três e 
cinco meses antes do início dos eventos, 
geram a primeira grande mobilização 

Sucesso “carimbado”
social em torno da competição, acredita 
Marcio Borges, diretor comercial, de 
marketing e publicações.  “As figurinhas 
impulsionam o sentimento do torcedor 
em relação ao time nacional. Reforçam a 
paixão pelo esporte e pela Nação”, avalia. 

O Brasil tem sido um dos maiores 
colecionadores do mundo e, segundo 
Borges, pode bater novo recorde 
mundial, superando a febre das 
figurinhas de 2010. “Estimamos uma 
tiragem superior a 12 milhões de álbuns, 
vendidos e distribuídos gratuitamente 
por todo o País”, adianta o executivo.

Para obter tal resultado, a empresa 
preparou um plano de marketing agressivo. 
“Teremos a maior campanha elaborada 
pela Panini num país, com investimentos 
grandiosos. Estamos desenvolvendo, junto 
com nossos parceiros, um plano completo, 
considerando praticamente todas as 
características regionais do Brasil”, 
promete. Na estratégia estão previstos 
desde novos canais de vendas até ações 
inéditas de promoção e sinergia com os 
parceiros oficiais e patrocinadores da Fifa.

Uma delas é a parceria firmada com 
a rede de varejo de artigos esportivos 
Centauro, que está vendendo os 
álbuns e figurinhas oficiais da Copa 
das Confederações. Ao todo, 18 lojas 
comercializam o kit com um álbum 
gratuito e 30 envelopes com quatro 
figurinhas cada. Para movimentar a 
competição, as lojas participantes da 
rede servem ainda como pontos oficiais 
de troca de figurinhas.

Segundo a aSSociação braSileira 
de licenciamento, o paíS é o 
quinto em faturamento de 
licenciamento de marcaS, 
ficando atráS apenaS de eStadoS 
unidoS, china, canadá e méxico

são estrangeiras), representadas por 50 
agências licenciadoras.

Outro efeito gerado pela Copa é que, 
nos próximos dois anos, o perfil das pro-
priedades mais exploradas deve se alterar. 
Atualmente, 70% dos produtos são liga-
dos à indústria do entretenimento, 20% 
são de propriedades corporativas e 10%, 
ligados modalidades esportivas. “O espor-
te deve ganhar espaço nessa divisão”, pre-
vê Marici. Hoje, os segmentos que mais 
utilizam o licenciamento são confecção, 
papelaria, brinquedos, calçados, higiene 
e beleza e alimentos e bebidas.

Para os varejistas, a Globo Marcas co-
locou no ar um catálogo online (www.ca-
talogodeprodutosoficiais.com.br) com fo-
tos e informações sobre cerca de 200 pro-
dutos, além dos contatos dos fabricantes. 
“O catálogo na web vai facilitar a vida do 
lojista, porque reúne, em um só lugar, in-
formações para que ele possa adquirir o 
mix de produtos que se adequa melhor ao 
seu estabelecimento e ao perfil dos seus 
consumidores”, explica José Luiz Bartolo, 
diretor de licenciamento da Globo.

Embaixador
O simpático tatu-bola tem um nome 

um tanto estranho. O termo Fuleco sur-
giu da junção das palavras futebol e eco-
logia. A mascote marca presença signifi-
cativa no universo de produtos licencia-
dos. Além de estampar materiais promo-
cionais e itens licenciados, de acordo com 
a Fifa, o papel do personagem será o de 
“embaixador”. Ele estará presente em vá-
rios trabalhos promocionais realizados 
pelos parceiros da entidade.

Todas as empresas licenciadas podem 
usar sua figura. Apenas três, no entanto, 
conseguiram autorização para produzir 
os bonecos: as fabricantes de brinquedos 
Grow, Elka e BBR. A Grow lançou seus 
primeiros produtos na última edição da 
Abrin, feira de brinquedos realizada em 
abril na capital paulista. Além de bone-
cos feitos em vinil, criou quebra-cabeças 
com o personagem. “De todos os lança-
mentos, os envolvidos com o Fuleco foram 
os que mais chamaram a atenção”, conta 
o gerente de marketing Gustavo Arruda.

A Grow tem experiência com produ-
tos licenciados, pois em torno de 40% de 
seus brinquedos remetem a algum per-
sonagem. A empresa também já se en-
volveu com esporte. “Fizemos uma ex-

periência com produtos ligados aos Jo-
gos Pan-Americanos do Rio 2007 e obti-
vemos bons resultados. Acho que a Copa, 
por ser um evento de maior porte, deve 
gerar retorno ainda maior”, diz Arruda.

No mercado há 58 anos, a Elka, desde 
a década de 1990, tem apostado em par-
cerias com as principais licenciadoras. 
“Assim que soubemos da parceria que a 
Globo Marcas fechou com a Fifa nos pron-
tificamos a desenvolver o projeto do Fu-
leco em plástico”, explica Charles Kapás, 
sócio-diretor. Desde o início, a expecta-
tiva de retorno foi muito grande, já que a 
Copa sempre despertou sentimento mui-
to forte nos brasileiros. Além do público 
infantil, a empresa espera vender muitas 
unidades para os adultos. “Todos vão que-
rer ter uma lembrança da Copa”, justifica 
o empresário. De quebra, a Elka está lan-
çando o kit Torcida Brazuca, formado por 
pandeiro, maraca, trave e bola. 

A BBR é outra a investir em bonecos 
do Fuleco. Especializada em bichinhos 
de pelúcia, criou modelos em cinco di-

ferentes tamanhos, além de outros itens.  
“A expectativa de vendas é das melhores, 
esperamos ultrapassar nossas projeções 
iniciais”, garante Marlon da Silva Coelho, 
gerente comercial. Os negócios prometem 
ser “vitaminados” com o lançamento de 
uma campanha publicitária em revistas 
nas vésperas da Copa do Mundo.

Na capa do caderno
Os produtos licenciados são respon-

sáveis pela maior parcela do faturamen-
to da fabricante de cadernos Foroni. A 
primeira experiência com a estratégia se 
deu em 2000, com o lançamento de ca-
pas relacionadas ao Homem-Aranha. Ho-
je, a empresa conta com 32 licenças, ad-
quiridas junto a empresas como Disney 
e Warner, entre outras.

“Achamos o licenciamento de cader-
nos com o tema da Copa do Mundo uma 
ótima oportunidade para atrair o públi-
co infantil e adolescente”, explica a dire-
tora de marketing, Marici Foroni. Para a 
Copa das Confederações, a empresa lan-
çou quatro capas. A grande expectativa da 
empresa, no entanto, são os modelos que 
chegam ao mercado em setembro, com 
tema relativo à Copa do Mundo. “Vamos 
ter dez meses de comercialização, pode-
remos trabalhar na época da compra dos 
materiais escolares”, explica a executiva.

Outro produto que promete ser bastante 
comentado é a bola Cafusa, fabricada pe-
la Adidas, responsável pelo fornecimento 
de bolas para a Fifa desde a Copa de 1970. 
“A Adidas também produz as roupas usa-
das por dirigentes, árbitros, gandulas e vo-
luntários em todos os eventos da entida-
de”, informa Rodrigo Messias, diretor da 
empresa de material esportivo responsá-
vel pelo projeto Copa do Mundo. 

O objetivo principal da Adidas é fornecer 
artigos que representem inovação e tecno-
logia. “Estar em eventos únicos como uma 
Copa do Mundo é parte muito importante 
para atingir essa meta”, diz Messias. É uma 
forma de se aproximar do consumidor, fi-
delizando os fãs da marca e cativando no-
vos clientes. “Nossa meta é ser líder na ca-
tegoria futebol no Brasil”, completa. Comercial da bola oficial da competição, fabricada pela Adidas, que produz também os uniformes dos participantes de eventos da Fifa
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 26-27, 10 jun. 2013.




