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Omercado de licenciamento já é estimado por es

pecialistas do setor em R$ 7,5 bilhões anuais. 

Porém, boa parte disso é composta por marcas 

de fora do país, como Disney e Warner Bros, as 

maiores do segmento. Atualmente, das 600 licenças disponí

veis no mercado brasileiro, apenas 25% são nacionais. Quan

do a análise é feita em âmbito global esse percentual é quase 

zero, se não fosse, por exemplo, a MSP, empresa responsável 

pelas figuras da Turma da Mônica e demais personagens de 

Mauric io de Sousa, que trabalha com 

cerca de 100 empresas nacionais e inter

nacionais. Para reverter parte deste ce

nário, a Abral (Associação Brasileira de 

Licenciamento) em parceria com a Apex 

Brasil (Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos) e a par

ticipação de treze empresas nacionais, 

em uma iniciativa inédita, dá início ao 

processo de exportação de marcas bra

sileiras com a presença na maior feira 

de licenciamentos do mundo, a Licen-

sing Expo, em Las Vegas, que acontece 

neste mês. 

De acordo com Mar ic i Ferreira, presi

dente da Abral , a participação na feira é 

a pr imeira ação do programa Brazilian 

Brands, firmado em parceria com a Apex 

em outubro do ano passado. "Promover 

as marcas e os personagens brasileiros 

no exterior será uma das nossas p r io r i 

dades para o ano" diz Mar ic i . O projeto 

visa fomentar as exportações de marca, 

imagem ou propriedade intelectual e 

artística registrada e criada no Brasil, 

por meio da exposição das proprieda

des nacionais durante o evento, além 

de programação de rodadas de negócios 

que deverão acontecer até o f im do ano, 

entre empresários de todo o mundo que 

serão convidados durante a feira e os 

brasileiros. 

O b o m desempenho de alguns perso

nagens brasileiros no exterior reforça 

para Mar ic i o potencial para as licenças 

nacionais no exterior. "As revistas da 

Turma da Mônica chegam a 30 países. 

'Peixonauta' e 'Meu AmigãoZão' foram 

exibidos em mais de 60. A exposição na 

mídia pode atrair empresas interessadas 
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em lançar produtos com estes e outros personagens em diver

sas categorias, como de confecção, papelaria e brinquedos. É 

uma ferramenta de marketing que traz valor à marca, ainda 

mais agora que o país está no centro das atenções. Todo m u n 

do quer o Brasil." 

As treze empresas participantes da Licensing Expo e represen

tantes de 25 marcas são: Rinaldi Produ

ções & Publicidade: "Patati Patatá"; LD 

Laboratório de Desenhos: "Meu Amigão-

zão"; TV Cultura: "Cocoricó" "A Mansão 

Maluca do Professor Ambrósio" "Nilba e 

os Desastronautas" "Os Cupins" "Zico e 

os Camaleões"; Mauricio de Sousa Pro

duções: "Turma da Mônica" "Turma da 

Mônica Baby" "Turma da Mônica Jovem" 

"Mônica Toy Art"; Exim Licensing Group: 

"Susi"; Redibra: "Capricho"; TV Pinguim: 

"Peixonauta"; Bromélia: "Galinha Pinta-

dinha"; Fico: "Fico, Nas Ondas do Surf"; 

Mormaii : "Mormaii"; Brands360: "Isabella 

Fiorentino"; Domenicca: "Domenicca" 

(fabricante de calçados licenciados) e Kas-

manas: "Bichinhos" "Bob Zoom" "Jolie" 

"Menininhas" "Os Pequerruchos" "Patati 

Patatá" "Plush Poison" "X-Poison" "Meu 

Amigãozão" 

Ana Kasmanas, da Kasmanas, uma das 

maiores empresas de licenciamento do 

país, com 19 marcas sendo 15 brasileiras, 

diz que se assustou com a quantidade de 

reuniões agendadas para a feira, cerca de 

40 (até o fechamento desta matéria/ f im 

de maio). "Nossa expectativa é a melhor 

possível. Quem se utiliza dessa ferramen

ta só tem a ganhar, as vendas aumentam 

em média 30%. No caso da exportação de 

marcas, o que deverá ser feito é apenas 

uma adequação para cada região." 

De acordo com Kasmanas, o foco da 

empresa, que pretende crescer 35% este 

ano, será a América Latina, onde o de

senho animado "Meu AmigãoZão" mar

ca licenciada pela empresa, já é trans

mi t ido para 60 países, mais os Estados 

Unidos, há cerca de três anos pelo canal 

Discovery. "Porque se você quer entrar 

no mercado mundia l deve fechar negó

cio com o Chile e o México" diz. As pro

jeções otimistas também são de médio 

prazo, pois segundo a executiva, leva-se 

em média um ano para desenvolvimen

to de uma marca, para só depois co

meçar a trabalhar com ela no mercado. 

"Vendemos sonhos e isso deve ser mui to 

bem trabalhado" explica. 

Para Mar ic i , falta profissionalizar o 

mercado brasileiro de l icenciamentos 

para que ele se desenvolva. Dentre as 

propostas da executiva, que assumiu 

a presidência da Abral em outubro de 

2012, estão: a repaginação da comun i 

cação da entidade, pesquisas para ma

pear o setor no Brasil, fóruns, presença 

mult issetorial nas feiras, consultoria 
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jurídica e branding. "Por exemplo, al

gumas empresas que par t ic ipam da 

feira, não fizeram um agendamento 

prévio para as reuniões em Las Vegas. 

Falta conhecimento para trabalhar de 

maneira eficaz." Isso porque se trata de 

um mercado grande e em que as mar

cas não seguem sempre a mesma re

ceita da concepção até o sucesso. Um 

b o m exemplo disso pode ser a criação 

da formiga azul Bob Zoom pelo es

pecialista em mídias sociais Marcos 

Freire Mello, que inventou o persona

gem para seu filho e logo conquistou 

o mundo pela internet em versões em 

português, inglês e espanhol. Neste 

caso, a criação do personagem surgiu a 

par t i r da observação da interação dos 

filhos pré-escolares jun to a outros per

sonagens infantis presentes nos meios 

digitais. "Depois que já era um sucesso 

é que fomos procurados para trabalhar 

com a marca, o proprietário não t inha 

ideia do que fazer com isso. Em seis 

meses, fechamos 14 contratos. Já a Jo-

lie, é outro case diferente. A persona

gem foi criada pela empresa, a Ti l ibra . 

A repercussão no mercado foi tão boa 

que a fabricante passou a ser procurada 

para que permitisse o l icenciamento da 

marca em outros produtos, como rou

pas e mochilas. E mais uma 

vez fomos procurados para 

intermediar esse sucesso. Os 

caminhos são muitos, o que 

precisa é acreditar em uma 

boa ideia" diz Kasmanas. 

Kasmanas acredita que as 

marcas brasileiras ainda não 

são exportadas e reconheci

das internacionalmente pela 

falta de cultura; tanto do Bra

sil em querer exportar, quan

to dos estúdios internacionais 

em quererem comprar pro

dutos brasileiros. Além da fal

ta de experiência da marca/ 

estúdio brasileiro em expor

tar: "Para poder exportar cor

retamente, a marca/persona

gem nacional tem que fazer 

uma lição de casa: registrar a 

marca nos países foco, ter um 

guide bilíngue ou tri l ingue, se 

preparar para viajar e ir visitar 

os países que quer trabalhar, 

ter executivos que tenham 

carreira internacional. Tam

bém existem muitas opções 

mundiais, pr incipalmente do mercado americano" 

Já a MSP, pr imeira brasileira a licenciar sua marca fora do 

território nacional, possui 300 personagens em seu portfólio. 

Licenciados são mais de 2500 itens, com famílias de perso

nagens: Turma da Mônica Clássica, Turma da Mônica Jovem, 

Turma do Chico Bento, Turma do Penadinho, Turma da Môni

ca Baby, Pelezinho e os mais recentes lançamentos Neymar Jr. 

e Mônica Toy, segundo Mônica Sousa, diretora comercial da 

Mauricio de Sousa Produções. 

A empresa atua com licenciados nos principais segmentos de 

bens de consumo: brinquedos, papelaria, casa & decoração, 

higiene pessoal, beleza, pet, alimentício, têxtil, editorial e digi

tal (com games e aplicativos). 

De acordo com Mônica, o l icenciamento é responsável pela 

maior parte do faturamento da MSP. "E nos últimos anos t i 

vemos um crescimento expressivo e estamos trabalhando 

para crescer 12% este ano. 2013 é um ano mui to especial para 

a MSP devido aos 50 anos da Mônica. Já tivemos mais de 50 

produtos comemorativos lançados e ainda teremos novida

des. Desde capas para celulares, tablets e notebooks até livros 

e produtos de decoração." 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 747, p. 42-44, jun. 2013.




