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Depois de anos de quase isolamento da Coca-Cola, o licenciamento de marca 
corporativa está ganhando novos adeptos no Brasil. Skol, IG , e as revistas Playboy e 
Fluir, estão investindo nesse tipo de promoção, que tenta colocar o nome da empresa 
mais perto do consumidor, e ainda lucrar com isso. A Coca-Cola fatura, no varejo, 
cerca de US$ 1 bilhão com a venda de produtos licenciados.  

"Podemos até ter lucro com esse tipo de negócio, mas esse não é o nosso objetivo", 
diz Andréa Fernandes, gerente de produto da Skol. Os itens comercializados pela Skol 
na internet ficam muito além do padrão dos "souveniers". São jaquetas vendidas a R$ 
130 e bolsas que saem a mais de R$ 170. Andréa não revela o faturamento com as 
vendas, mas diz que "todos os objetivos propostos foram atingidos".  

Para ampliar essa estratégia, a Skol fechou contrato com a Imaginarium, fabricante de 
artigos para decoração que tem mais de 60 lojas no Brasil. "Para nós esse não é um 
negócio muito volumoso, mas nos dá a oportunidade de colocarmos nosso produto ao 
lado de outras grandes marcas", afirma Luiz Sebastião Rosa, fundador da 
Imaginarium, que diz estar finalizando negociação com uma grande companhia têxtil.  

Na Redibra, que trabalha com licenciamentos, o negócio de marcas corporativas é o 
que mais tem crescido nos últimos anos. "Esse mercado cresce muito nos EUA e é 
menos volátil, já que a marca de uma empresa dura mais do que uma celebridade ou 
uma personagem", diz David Diesendruck, diretor da companhia.  

Em muitos contratos, parte dos lucros com a venda dos produtos é automaticamente 
direcionada para a promoção do ponto-de-venda. "Esse tipo de contrato nos dá uma 
flexibilidade muito maior, já que não é o negócio principal da empresa". Na 
Imaginarium, são comum os acordos que destinam parte dos lucros diretamente para 
investimentos em marketing de ponto-de-venda.  

Na mais recente ação da Redibra, foi negociado com a rede de lojas de departamento 
C&A o licenciamento da marca Playboy para a comercialização de uma coleção de 
lingeries. Canecas e outros produtos licenciados da marca já eram vendidos há muito 
tempo, mas, à exemplo da Coca-Cola, a negociação era feita a partir dos EUA. Agora, 
os acordos locais de licenciamento das duas companhias são feitas no Brasil. Outra 
empresa que fez um estudo sobre o seu potencial nesse mercado é a BR Distribuidora, 
que ainda não decidiu se irá licenciar sua marca.  

A experiência diz que devem ser aproveitadas empresas que já se tornaram lendas 
junto aos consumidores. Mas há exceções: em 2000, o IG, provedor de internet, 
aproveitou o forte investimento em marketing para licenciar sua marca logo após o 
lançamento.  
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