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Licenciamento de marcas e produtos é um negócio que ainda está amadurecendo no Brasil, mas 
que já apresenta adesão e faturamento significativos. Estudos realizados pela Associação 
Brasileira de Licenciamento (Abral) apontam que o setor conta com cerca de 700 empresas 
licenciadas e 400 licenças disponíveis, distribuídas entre 63 agências licenciadoras. Segundo as 
empresas, ao optar pelo licenciamento, a companhia agrega valor ao seu produto e, ao mesmo 
tempo, conquista os consumidores ávidos por novidades. 
 
A estimativa é que as vendas dos produtos licenciados atinjam faturamento superior a R$ 2 
milhões, sob preço de varejo, e a R$ 3 milhões, sob preço ao consumidor. De acordo com 
Sebastião Bonfá, presidente da Abral, o mercado de licenciamento é promissor, pois os produtos 
licenciados são os mais vendidos, significando um acréscimo de até 30% nas vendas, 
comparando-se aos similares não-licenciados. "As licenças bem trabalhadas trazem lucro e abrem 
novos leques de negócios", garante Bonfá. 
 
O personagem Bob Esponja Calça Quadrada foi o escolhido pela Tramontina, empresa do 
segmento de utensílios domésticos, para iniciar o investimento no mercado infantil. As estampas 
da famosa esponja amarela estarão na linha de talheres, tesouras e cadeirinhas para crianças.  
 
- Optamos pelo Bob Esponja para nosso primeiro licenciamento em função da simpatia que o 
público infantil e adulto tem pelo personagem. Nossos lançamentos são sempre pautados na 
diversificação com foco, ou seja, fabricamos mais de 16 mil itens, desde utilidades domésticas até 
ferramentas, mas somos especialistas no que fazemos. Entre as vantagens do licenciamento está 
a identificação que um personagem causa, gerando um vínculo imediato com a marca - explica 
Clovis Tramontina, presidente da empresa. 
 
Grupos de discussão e entrevistas 
 
Antes de licenciar a marca, a Tramontina realizou grupos de discussões com crianças entre 6 e 8 
anos, entrevistou psicólogos infantis e analisou o desenho, chegando à percepção de que valores 
como companheirismo e amizade estão presentes nas histórias. Em janeiro e fevereiro deste ano, 
o grupo comercializou 1,5 milhões de talheres, mais de 2 milhões de tesouras e vendeu cerca de 
50 mil cadeiras de plástico. A expectativa do presidente da companhia é que as vendas aumentem 
ao longo do ano. 
 
Diretor de marketing da área de licenciamento do Instituto Ayrton Senna, Celso Lemos acredita 
que o que faz vender um produto é a marca e o valor agregado a ela. "Disputar o mercado com 
grandes marcas apenas confiando no preço ou em uma embalagem bonita não é suficiente. O 
licenciamento é um facilitador que dá sinergia ao produto. Independentemente do tamanho da 
empresa, a marca é importante", alerta. 
 
Os produtos licenciados pelo Instituto Ayrton Senna trazem o personagem infantil Senninha ou a 
marca Senna, identificada pela letra "S", estampados em lancheiras, cadernos, estojos, lápis, 
canetas, régua e outras linhas de material escolar, vestuário e alimentação. De acordo com 
Lemos, 100% dos royalties obtidos pelos licenciamentos são utilizados para o desenvolvimento 
dos programas sociais do Instituto.  
 
Desde que a marca Senninha foi desenvolvida, em 1994, uma estrutura de marketing foi montada 
para buscar parceiros que queiram utilizar as ima gens em seus produtos. Lemos ressalta que há o 
cuidado de vincular a marca a artigos de credibilidade e qualidade e de acompanhar o 
desenvolvimento dos negócios.  
 



Uma empresa que aposta em licenciados é a Credeal, fábrica de cadernos do Rio Grande do Sul,  
que, a cada ano, renova as licenças, lança coleções e busca novas marcas. O vice-presidente da 
empresa, Fernando Carlos Alban, afirma que é importante agregar valor à marca e estar ciente de 
que o consumidor sempre prima pela novidade.  
 
- Estamos sempre abrindo nichos de mercado e o retorno financeiro é satisfatório. A venda dos 
produtos licenciados cresceu 63% em 2004, se comparado ao ano anterior. Este ano esperamos 
aumentar em mais 45% as vendas - destaca Alban. 
 
Iron Maiden e Turma da Mônica entre os lançamentos 
 
Entre os lançamentos da Credeal para 2005 estão a linha de cadernos com capas dos discos da 
banda de heavy metal Iron Maiden, escolhida após pesquisa com um público entre 13 e 20 anos, 
e a coleção Quadrões Turma da Mônica, que possui produtos com estampas dos personagens da 
turma na versão de pinturas famosas, como a Monalisa.  
 
Segundo Alban, os lançamentos são baseados nas tendências futuras. Ele explica que a equipe de 
marketing trabalha em parceria com os licenciadores na realização da pesquisa que irá avaliar o 
que será moda. A idéia é sempre buscar coleções exclusivas para cada grupo de consumidores. 
 
- Além da escolha do público-alvo, priorizamos produtos que tenham uma boa imagem e uma 
apelo saudável às crianças e jovens. Primamos pela qualidade dos produtos - afirma o vice-
presidente da Credeal. 
 
O presidente da Abral alerta que tanto licenciadores como licenciados precisam tomar cuidados 
básicos antes de fechar um contrato de parceria. Segundo ele, antes de ceder a marca é 
necessário saber se a empresa que busca o licenciamento é sólida, se está em situação financeira 
estável, se os produtos são de qualidade, se a distribuição é boa e se a estratégia de marketing 
será condizente com a marca.  
 
- É importante garantir que a marca estará assegurada em uma empresa de credibilidade. Quanto 
à distribuição, é fundamental que abranja o mercado nacional, que é uma garantia de sucesso das 
vendas. O licenciado também precisa seguir as características do personagem. Não se pode 
admitir deturpações - explica Bonfá. 
 
Para os licenciados, é importante buscar os personagens adequados aos produtos que são 
comercializados e verificar a efetividade do licenciador, assim como se este dá um respaldo 
satisfatório na fase de preparação das artes. "Tem que haver parceria e um bom entendimento 
entre as partes que estão fechando o contrato", explica Bonfá.  
 
Feira em SP reúne indústrias do setor 
 
Para reunir o mercado da indústria de licenciamento e mostrar os produtos disponíveis, a 
Associação Brasileira de Licenciamento (Abral) realiza, há dois anos, em parceria com o Grupo 
Cipa Feiras e Congressos, a Expolic - Feira Internacional de Licenciamento. A edição deste ano, 
que começa hoje e termina amanhã, acontece em São Paulo, no Frei Caneca Shopping & 
Convention. 
 
Dirigida para um público específico, a feira tem o objetivo de colocar licenciadores e licenciados 
frente a frente, para consolidação de negócios, introdução de novas marcas e realização de 
parcerias. Segundo José Roberto Sevieri, diretor do Grupo Cipa, a expectativa é que cerca de 3,5 
mil visitantes compareçam ao evento, 15% mais do que nas edições passadas.  
 
- Este setor não tinha uma vitrine e a Expolic veio atender a esta carência.  



Durante a feira, os expositores procuram evidenciar as vantagens do licenciamento e explicar o 
que vem a ser este mercado, já que muitos o confundem com o de franquias - ressalta Sevieri, 
lembrando há casos de empresas que aumentaram seu faturamento em até 300%, no período de 
dois anos, com a venda de produtos licenciados. 
 
 
SERVIÇO III Expolic - Feira Internacional de Licenciamento Data: até amanhã Local: Frei Caneca 
Shopping & Convention Center Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - São Paulo Informações: 
www.cipanet.com.br 
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