
"A prova está no crescimento deste mercado

que faturou R$ 2,4 bilhões em 2004", esclarece

o vice-presidente da Associação Brasileira de

Licenciamento (Abral), Mareio Domingues. Para

2005, as vendas de produtos licenciados para o

varejo estão estimadas em R$ 2,7 bilhões.

O número impressiona, mas ainda está longe

do ideal. O Brasil não cobre nem 5% do seu

potencial de licenciamento. Apenas como compa-

ração, nos Estados Unidos o consumo per capita

de produtos desta natureza chega a US$ 230 ao

ano, enquanto no Brasil não chega a US$ 5.

Para Omar Ahamad Assaf, presidente do

Conselho Deliberativo da APAS e diretor dos

Supermercados Central, com quatro lojas na

Baixada Santista, os produtos licenciados, prin-

cipalmente os já consagrados, têm boa saída e

mantêm a média de vendas. "O consumidor tem

consciência do custo/benefício deste produto e

sabe que se acompanhado de um personagem

Disney será mais caro do que os outros. E é este

apelo que torna o licenciado competitivo".

Vanderlei Gonçalves Agrella, diretor dos

Supermercados Agrella, com duas lojas em

Cravinhos, interior do Estado, observa que os

pesados investimentos dos licenciadores em

marketing, embalagem e comerciais se refletem

nas gôndolas. "A maior vantagem é o suporte da

mídia. Muitas vezes as pessoas já vão ao super-

mercado com a intenção de comprar um deter-

minado produto que viu na televisão". Segundo

pesquisa da Abral, um produto licenciado vende

de 20% a 25% mais em relação ao similar não

licenciado. Os produtos com estampas de per-

sonagens, celebridades ou desenhos anima-

dos, por exemplo, podem aumentar em até

30% o volume de vendas.

Os royalties de um produto licenciado

variam de 2,5% a 12%, custo este repassa-

do ao consumidor. No entanto, o valor agre-

gado, a imagem de prestígio a ele atribuído,



impulsiona as vendas. "Quando o consumidor

adquire as maçãs Turma da Mônica não associa o

preço maior ao royalty, mas à qualidade da fruta,

ao processo de seleção, à embalagem. Ele enten-

de que uma marca de renome não vai se aliar a

uma empresa cujos produtos não sejam de boa

procedência", esclarece o supervisor de vendas

da Fischer Fraiburgo, Ronaldo Carneiro Walter.

OUSADIA - Os produtos licenciados com ima-

gens consagradas não apresentam muitos

sustos na hora das

vendas, mas este

não é um setor que

permite conserva-

dorismo e não se

devem descartar as

possibilidades de um

sucesso pontual. "Os

supermercad is tas

têm de compreender

que a venda de um

clássico é diferente
de uma venda de

momento. Se não é

possível prever a perenidade de uma perso-

nagem, pelo menos é possível lucrar com seu

sucesso", ressalva Domingues.

Os licenciados têm como principal alvo o

público infantil que, embora suscetível, também

é volúvel. Não tem fidelidade às marcas nem

poder de compra autônomo, mas tem poder

de decisão. De acordo com a ACNielsen, cerca

de 40% das compras nos supermercados são

influenciadas pelas crianças. A Kimberly-Clark viu

sua participação no mercado saltar quando lan-

çou a fralda descartável Turma da Mônica, hoje

a marca mais vendida no Brasil, segundo levan-

tamento setorial do BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social).

Para fazer girar os produtos licenciados, cada

supermercado tem sua estratégia. A sugestão
é criar promoções casadas, gerando movimento

em outras categorias. Alternativa interessante é
aliar produtos licenciados com marcas próprias.

PIRATARIA - Apesar de se revelar um bom

negócio, os supermercados interessados em

comercializar produtos licenciados devem estar

atentos à pirataria, já batizada de pesadelo con-

temporâneo por corroer o mercado e roubar

por ano cerca de R$ 160 bilhões das empresas

detentoras das marcas.

A Polícia Federal investiga denúncias, a

Receita Federal combate a sonegação, mas,

ainda assim, o problema permanece.

Para se defender, algumas empresas bus-

cam seus próprios caminhos. Em novembro de

2004, a empresa Braga Licenciamento criou o

selo "Licenciamento Social", com sete itens de

segurança que visam

autenticar produtos

licenciados de times

de futebol brasileiros.

O selo é numerado e

possibilita rastrear o

produto e controlar o

estoque. "A simples

aplicação deste selo

já nos permite pre-

ver um crescimento

nas vendas de 30%

a 35% por ano", diz

João José da Silva,

gerente de licenciamento da empresa.

Além de combater a pirataria, 3% de todos os

royalties arrecadados com a venda dos produtos

serão destinados a uma instituição de assistên-

cia a menores carentes portadores de câncer.

A Abral recomenda alguns cuidados bási-

cos, como sempre requisitar o certificado de
origem e o contrato de licenciamento. "Cabe

ao fornecedor ter sua mercadoria em ordem.

Mas o supermercadista tem de ter uma postura

ativa. Deve exigir e verificar a documentação

de licença toda vez que adquirir produtos desta

natureza", recomenda Ornar Assaf.

O produto licenciado tem cada vez mais

impacto nos supermercados. Impulsionados

pela mídia, com grandes investimentos em

marketing por parte das companhias e um

vasto portfólio de mercadorias, os licenciados

dão fôlego ao mercado, atraem consumidores

e movimentam a economia. Uma matemática

equilibrada na qual todos ganham.
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