
Licenciador entra na fila do cinema 
Rosangela de Moura  
 
Lançamentos de Hollywood programados para 2005 tornam-se alvo número 1 
 
Os filmes para cinema baseados em super-heróis de antigas histórias em quadrinhos e em livros 
de sucesso de vendas são apontados como as grandes apostas para o setor de licenciamento 
neste ano. 
 
A Warner Bros. vai contar a origem do herói Batman, principal promessa do ano, no filme 
chamado "Batman Begins", com estréia mundial em 17 de junho. Na briga com outras armas, a 
Fox promete estar em 500 salas de cinema em julho com o longa da Marvel "O Quarteto 
Fantástico". 
 
Já a Walt Disney escolheu as histórias narradas por Clive Staples Lewis na série de livros "As 
Crônicas de Narnia" e leva para as telas de cinema a animação "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-
Roupa". A adaptação estreará em dezembro. 
 
O estúdio preparou ainda a animação digital "O Galinho Chicken Little", com a história de um galo 
que vê um pedaço do céu cair na sua cabeça. A estréia está prevista para 11 de novembro. Já a 
parceria entre Pixar e Disney, de "Os Incríveis", parte para o mundo do automobilismo com a 
nova animação "Carros".  
 
Outras apostas para quem pretende aproveitar as novidades do telão e licenciar produtos são o 
desenho animado "Madagascar", da DreamWorks (estréia em julho) e a nova versão de King 
Kong, que a Universal Pictures faz questão de guardar a sete chaves. 
A Columbia Pictures vai trazer a série de TV "A Feiticeira", mas desta vez no cinema, com Nicole 
Kidman no papel principal. Também em 2005, a companhia trará a segunda versão de Zorro, com 
o galã Antonio Banderas. 
 
Na telinha 
Novas séries de animação que estréiam neste ano devem chamar a atenção das crianças. A 
brasileira Anabel, que entrou em fevereiro na Nickelodeon, quer encantar a garotada com 
histórias que misturam realidade e fantasia. 
A nova série "Puffy Ami Yumi" (estréia em abril no Cartoon Network) é baseada na vida real de 
uma banda japonesa e mira a atenção de meninas entre cinco e 12 anos com estilos descolados. 

 
 
Leia Mais 
 
Personagens viram "tiro no escuro" 
 
Empresário enfrenta dificuldade de prever quem terá boa aceitação no mercado 
 
Nem sempre ter um super-herói ao lado garante vitória na luta pelo lucro. É bom lembrar que 
muitas empresas que começam a usar licenciamento em seus produtos amargam prejuízos. 
 
Ernesto Rodrigues, diretor da Mydori, que vende cosméticos, conta que já teve grandes sucessos 
e também vendas frustradas.  
 
"Nosso primeiro produto licenciado, Pokémon, foi um sucesso. Depois pegamos o Digimon, que 
estava entrando na Globo, mas não chegamos a vender nem 20% da licença anterior", compara. 
 
 
 



O empresário recorda-se de outros exemplos que também não tiveram boa aceitação, como as 
pastas de dente com as personagens Buzz e Snoopy. "Aprendemos que é preciso lançar uma linha 
completa com uma personagem, pois, individualmente, os produtos não são notados nos pontos-
de-venda", diz. 
 
O diretor da empresa de fantasias SulAmericana, Kiko Smitas, revela que neste ano aposta em 
Batman e por isso investe em desenvolvimento e ma rketing a fim de ter as peças nas lojas bem 
antes da estréia do filme. 
 
"Já usei personagens que venderam cinco vezes o valor que eu esperava, como Bananas de 
Pijama, Power Rangers e "Os Incríveis". Mas outros em quem apostei, como Looney Tunes e 
Mickey, não tiveram boa aceitação." 
 
Segundo ele, é difícil para o empresário sentir-se seguro com as escolhas realizadas. "O que dá 
para concluir é que licenciamento não é uma matemática e não tem uma lógica", completa. 
 
A Age do Brasil, de setor de higiene pessoal, começou a trabalhar com Mickey e Minnie em 5% da 
produção. Hoje já está com a Disney em 95% da produção e fechou contrato para licenciar 
personagens da Warner, como Johnny Bravo e Os Flintstones, mas sempre exemplos clássicos. 
 
"O licenciamento abriu portas para nós em vários pontos-de-venda. Já recebemos propostas para 
personagens que são novidades, mas nunca aceitamos porque consideramos um grande risco. A 
criança sente empatia e deseja ter os produtos de seus ídolos que já estão na TV", justifica 
Guilherme Jacob, diretor da Age. 

 
 
Leia Mais 
 
Planejamento ruim resulta em prejuízo 
 
O licenciamento é uma ferramenta de marketing para alavancar as vendas das empresas que 
utilizam marcas e celebridades em seus produtos, mas, sem um planejamento adequado, pode ir 
na contramão e causar prejuízos. 
 
Para David Diesendruck, consultor da Abral (Associação Brasileira de Licenciamento), assim que o 
empresário decide aliar uma imagem ao seu produto, deve buscar informações com outros 
licenciados para saber se o agent e é um profissional sério no mercado e se vai ser um parceiro 
durante a vigência do contrato. 
 
"O sucesso só acontece para os que conseguem lucrar com as vendas no varejo e para isso é 
necessário trabalhar em conjunto", ensina Diesendruck. 
 
Antes da assinatura de um contrato -que geralmente dura um ano-, devem-se tomar cuidados 
como definir o público-alvo, identificar a personagem adotada com a linha de produtos que se 
deseja fabricar e ter uma boa distribuição e um plano de marketing para divulgar a mercadoria. 
 
Mas não é só a lição de casa que deve ser feita. Muitos empresários esquecem-se de observar se 
outras companhias vão usar as mesmas imagens e, em caso positivo, em quais setores elas 
atuarão. 
 
"É uma garantia para as pequenas firmas quando as grandes indústrias estão no projeto, pois 
estas aumentam a exposição das personagens em seus pontos-de-venda", comenta Diesendruck. 
 
As condições comerciais também devem ser estudadas. Os royalties (porcentagem da receita) e a 
garantia mínima de vendas estabelecidos em um contrato são negociáveis.  



O marinheiro de primeira viagem deve evitar fechar acordos em dólar, e o ideal é estipular 
garantia mínima em reais. 
 
"Uma estimativa realista das vendas é importante para não correr o risco de se frustar com as 
expectativas. A empresa deve ter como base o que já vende sem a personagem", explica a 
diretora da Imagine Action Malu Moreira. 
 
A data do lançamento também pode fazer a diferença: ""Lançar na época certa é fundamental. 
Por exemplo, o produto deve chegar às loja s com um mês de antecedência em relação às estréias 
de filmes no cinema, nunca depois", ressalta Moreira. 

 
 
Leia Mais 
 
Feira reúne 30 agentes e mais de 350 marcas  
 
Para quem está interessado em atrelar marcas e personagens a seus produtos, começa depois de 
amanhã a terceira edição da Expolic Feira Internacional do Licenciamento, no Frei Caneca 
Shopping & Convention Center, em São Paulo. 
 
O evento, que termina na quarta, vai contar com a participação de 30 agentes do setor e tem 
expectativa de receber 3.500 visitantes. 
 
Segundo o organizador da feira, José Roberto Sevieri, os agentes de licenciamento vão expor suas 
propriedades disponíveis para serem trabalhadas no país em 2005 e em 2006. "Serão mais de 
350 marcas demonstradas para as empresas.  
 
Com isso, pretendemos gerar um montante de R$ 400 milhões em negócios durante a feira." 
 
Paralelamente à exposição, acontece o 4º Seminário Internacional de Licenciamento e um curso 
de introdução para licenciadores, que será ministrado pela primeira vez no Brasil.  
 
"O objetivo do curso é melhorar os conhecimentos sobre o setor, principalmente para quem 
pretende começar a utilizar a ferramenta para alavancar seus negócios", comenta o presidente da 
Abral, Sebastião Bonfá. 
 
Mercado bilionário 
 
As vendas de produtos licenciados para o varejo chegaram a R$ 2,7 bilhões em 2004. Segundo 
Bonfá, neste ano, está previsto um crescimento de 14%, resultando em um faturamento de R$ 
173 milhões em royalties.  
 
Associação Brasileira de Licenciamento (Abral) - 0/xx/11/3021-7616 ou www.expolic.com.br 
 
 



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 3 abr. 2005, Negócios, p. 30 e 31. 
 
 


