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Um bom termômetro de que o mercado de licenciamento vai bem para as empresas nacionais é a 
inserção de seus produtos no mercado internacional. A partir de 2005, os fabricantes de 
brinquedos de marc as licenciadas estarão exportando, principalmente, para países da Europa e 
América Latina. Itália, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Chile são alvos.  
 
Por 2004 ter sido favorável para o varejo de licenças, empresários do segmento buscam novos 
horizontes fora do País.  
 
Importadora e fabricante nacional de brinquedos, com personagens licenciados, a Long Jump diz 
ter participado, recentemente, de feira de brinquedos internacionais, para abrir novos mercados 
em Hong Kong, Alemanha e Nova York.  
 
Com o negócio aquecido, a Baby Brink pretende ampliar a participação no mercado externo em 
2005. Hoje, tem negócios com a Argentina e México, mas quer chegar na Europa. 
 
A receita do grupo este ano é de R$ 45 milhões, valor 30% maior do que em 2003. A indústria 
coloca anualmente no mercado 3,5 milhões de peças, entre pet, pelúcia e boneca.  
 
Além da exportação, outro fator que provoca elevação nas vendas das licenças infantis é a 
chegada do Natal. A Baby Brink , Baruel e Acalanto , por exemplo, projetam incremento de até 
30% no período. Para 2005, a tendência do varejo é investir mais em propriedades nacionais, por 
conta dos custos. Audir Queixa Giovani, superintendente comercial da Acalanto e Baby Brink — 
fabricantes de brinquedos —, prevê, para 2005, 20% em mais licenças. "Apostaremos mais nas 
marcas nacionais, pelo custo menor e a facilidade da negociação", diz. Entre as licenças mais 
procuradas estão brinquedos das marcas da Eliana, Sandy, Cavaleiros do Zodíaco, Chiquititas e 
Ursinhos Carinhosos. Para lançar bonecos Cavaleiros do Zodíaco, foram investidos R$ 600 mil 
(para criar moldes e na campanha publicitária). A produção inicial é de 40 mil unidades este ano.  
 
As maiores agências licenciadoras nacionais esperam novos contratos para 2005. A ITC aguarda 
60 novos negócios, enquanto a Cabon Licensing fechou contrato para lançar linhas para festas. 
 
Pé no acelerador 
 
Nem a projeção da inflação superior a 6,5%, sugerida pelo setor, em 2005, desanima. As 
empresas pretendem investir mais em licenças no ano que vem. A Acalanto e Baby Brink, dizem 
ter desembolsado, este ano, R$ 800 mil em royalties. Para 2005, deve ser 10% mais.  
 
"Temos quatro contratos com licenças brasileiras, com o canal SBT . Eles têm licenças que dão 
resultado, devido a sua programação infantil forte", ressalta Audir Giovani, da Baby Brink. 
 
Uma das maiores do setor, a Long Jump tem mais de 150 itens no mercado — 80% licenciados. 
Luiz Fiorini, diretor comercial da Long Jump, prevê em três anos ter todos os produtos licenciados. 
"Vende bem mais", reforçou. A empresa atende 3.000 clientes do varejo, entre as grandes redes 
de magazines e atacadistas. 
 
Este ano, a Long Jump gastou US$ 250 mil com as licenças. Cresceu cerca de 50% em relação ao 
ano passado. "Ano que vem, investiremos US$ 300 mil em royalties", disse Fiorini.  
 
Na Long Jump, são 14 licenças com contrato assinado e mais 40 personagens, como Meninas 
Super Poderosas, Bob Esponja, Cavaleiros do Zodíaco, Disney e McDonalds , entre outros. Só a 
linha das Meninas Super Poderosas representa 30% do faturamento. A linha de cosméticos 
infantis vendeu, neste ano, 400 mil peças. 



Outra também de olho no próximo ano é a Baruel . Sua linha infantil representou ao longo deste 
ano, R$ 70 milhões em vendas — 65% delas vieram de produtos licenciados. 
 
De acordo com Dorlei Mignon, diretor executivo da Baruel, a divisão infantil recebeu R$ 6 milhões, 
entre mídia e desenvolvimento de produtos. Em relação a 2003, a área cresceu em torno de 50% 
— 20% de incremento na divisão de cosmética, com licença da marca Baby Snoopy.  
 
Para o Natal, a expectativa é um acréscimo de 10% a 12% na área de higiene pessoal, em função 
de promoções. "Para 2005, esperamos crescer em torno de 30%. A idéia é consolidar as linhas e 
investir em mídia, com a marca Snoopy e Turma da Xuxinha", declarou o diretor. Segundo ele, a 
verba de mídia, para o ano que vem, é estimada em R$ 4 milhões. Hoje, o produto líder é o Tênis 
Pé Baruel, com 65% de mercado.  

 
 
Leia Mais 
 
Natal deve vender 30% mais 
 
O Dia da Criança é responsável por 35% das vendas de brinquedos licenciados no varejo. O Natal 
representa 30%. A expectativa é de que as vendas natalinas deste ano superem as de 2003 em 
30%. Para 2004, a expectativa é de que, só o varejo de bonecos, gere R$ 500 milhões.  
 
Sebastião Bonfá, presidente da Associação Brasileira de Licenciamento (Abral), diz que, em 2003, 
o mercado de licenças movimentou R$ 2,4 bilhões (entre as vendas de produtos com licenças e o 
arrecadados com os royalties).  
 
Apenas em royalties a estimativa é uma receita para as agências licenciadoras, de R$ 160 
milhões, em 2004. Hoje, operam no setor 63 agências, entre Warner , Disney e Mauricio de Sousa 
. “A situação mais favorável da economia e os lançamentos no cinema valorizaram o setor”. 
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