
Lançado há 50 anos, o personagem Tigre Tony, 

uma das principais referências da marca 

Kellogg's, está sendo licenciado pela primeira 

vez no Brasil pela empresa BMI (Banco de 

Marcas e Idéias), de Porto Alegre, do empresá-

rio Flávio Spina Dragone. Fora do Brasil, a 

multinacional americana de sopas e cereais já 

licencia seu principal personagem para produtos 

com apelo junto ao público infantil, de bonecos 

a camisetas, passando por bolas, bonés, artigos 

escolares, calçados, óculos, cosméticos, mídia 

interativa, livros, relógios e chaveiros, por 

exemplo. A Kellogg Brasil & Cia pretende seguir 

a mesma linha. Além do tigrão, os personagens 

elefante Melvin, galo Cornelius, o tucano Sam 

e a abelhinha Speedy Bee, todos relacionados 

às marcas Sucrilhos, Choco Krispis, Froot 

Loops, Honey Nuto's, Corn Flakes e Ali Bran, 

também serão oferecidos para licenciamento. Há 

41 anos no Brasil, a Kellogg's é líder 

BMI, de Porto 

Alegre, 
coordena licenciamento dos 

personagens da marca 

Kellogg s no mercado 

brasileiro 

do segmento de cereais com mais de 50% de 

market share. Ela pretende com esse projeto nãc 

só ampliar receitas financeiras mas também es-

tabelecer um programa de relacionamento com 

seu target alvo, formado basicamente por crian-

ças, mas sem descartar adultos, afinal as fibras 

estão em alta nas dietas alimentares. A BMI está 

com uma série de contratos em fase de 

fechamento para a família Kellogg's, mas estão 

sendo mantidos sob sigilo. Cinqüentão - O Tigre 

Tony foi criado em 1952 pela agência Leo 

Burnett. Logo se transformou na principal arma 

de comunicação e promoção dos Sucrilhos 

Kellogg's. Tony foi a proposta vencedora de um 

concurso nacional nos Estados Unidos. A final 

foi disputada por Katy, a cangu-ru; Elmo, o 

elefante; e Newt, gnu (da família dos alces  

africanos). A finalíssima foi entre Tony e 

Katy. 

De lá para cá o personagem passou por diversas 

fases. Posou com a principais personalidades do 

cinema e do beisebol americanos. A Lee 

Burnett também criou uma família para Ton) 

formada por Tony Jr., mama Tiger, Sra. Tony e 

a filhota Antoinette. Há até clube de coleciona-

dores das embalagens com Tony, como Vivian 

Hardman Costa. "Acompanhei a história de 

Tony, sua evolução e 

o seu alto as -

tral", dis se. 
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