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São Paulo, 27 de Junho de 2003 - Imagem do personagem pode proporcionar negócios de US$ 15 
milhões. As personagens da Marvel Comics encontraram novo meio de fazer sucesso. Migraram 
das histórias em quadrinhos para o cinema. A estréia de "Hulk", hoje, com direção de Ang Lee, 
prova que além de conquistar o imaginário do público infanto-juvenil e dos adultos mais saudosos, 
os heróis têm um grande potencial para alavancar negócios por meio de licenciamentos e 
campanhas de marketing cada vez mais bem elaboradas.  
 
No caso do novo filme da Universal Pictures, o investimento de US$ 150 milhões não será pago 
apenas pela renda de bilheteria. Para garantir lucros robustos, o licenciamento do personagem-
título do filme é uma das principais fontes de recurso. A expectativa é que "Hulk" seja visto por 
mais de 4 milhões de pessoas no Brasil, onde será exibido em 450 salas, diz o gerente-geral da 
United International Pictures do Brasil (UIP), braço de distribuição da Universal, César Pereira da 
Silva. "Podemos superar inclusive ‘Carandiru’ e ‘Matrix Reloaded’, pois estamos lançando o filme 
no período das férias."  
 
Se as projeções de Silva são otimistas, aliadas à estratégia de licenciamento de produtos com a 
imagem de Hulk, no Brasil elas se tornam ainda melhores. A UIP contratou a International Trading 
Consultantas (ITC) -empresa brasileira especializada no assunto- para negociar com os 
interessados em associar seus produtos ao anti-herói. O resultado é um marco na história do 
licenciamento nacional. Dezessete empresas de diversas áreas e de diferentes portes unem Hulk a 
suas marcas. "O licenciamento pode abranger aproximadamente 400 produtos, que representarão 
vendas estimadas em US$ 15 milhões", diz o presidente da ITC, Peter Carrero.  
 
Para atingir esses resultados, a ITC aposta na sinergia como a principal fonte de estímulo dos 
interessados em licenciar a marca Hulk. "Fizemos três reuniões gerais reunindo todas as 
empresas", diz Carrera. Segundo o executivo, a estratégia foi de aproximar companhias de ramos 
diferentes para realizar campanhas em conjunto. "Conseguimos reunir o Habib’s e as fábricas de 
brinquedo Gulliver, Grow e Gemini." Todos os brindes, como máscaras, cartões e músculos de 
plástico, distribuídos pela rede de fast food, são fabricados por essas empresas.  
 
"Esse tipo de associação é inédita no Brasil", afirma Carrera. A sinergia, diz, não ocorreu somente 
entre as marcas que aderiram ao licenciamento, mas também entre a ITC e a UIP. "A UIP sempre 
frisou a todas as empresas interessadas que o filme funcionaria como uma ótima propaganda para 
seus produtos." Por outro lado, Silva aposta na divulgação que os produtos farão para atrair mais 
espectadores para seu filme. A tática do "uma mão lava a outra" deu certo. Além do Habib’s e das 
fábricas de brinquedo, a imagem do anti-herói atraiu empresas como C&A (roupas infanto-juvenis 
e acessórios), Nestlé, Festcolor, e Warner Lamber, dona da Adams, que fabrica os chicletes Ping 
Pong Ploc. Todos os chicletes serão embalados com papel verde, enquanto durar a promoção. A 
Adams espera ampliar em 40% a venda de seus produtos.  
 
Se para as empresas o licenciamento já é garantia de bons negócios, a Mastercard foi mais longe. 
A operadora de cartões de crédito fechou um acordo mundial com a UIP em abril passado para 
iniciar sua ação de marketing e propaganda no cinema a partir do lançamento de "Hulk". 
"Escolhemos o Brasil para darmos início a esse projeto pioneiro de fidelização de nossos clientes", 
diz o diretor de marketing, Marco Galo. A Mastercard aproveitou a parceria que tinha com a UCI, 
que aceita seus cartões para a venda de ingressos, e criou uma promoção. Todos os que 
adquirem entradas para o filme "Hulk" estarão concorrendo a uma viagem com acompanhante ao 
parque da Universal Studios, na Flórida, onde existe uma montanha-russa do personagem.  
 
Os clientes que gastarem mais de R$ 20 com ingressos para o filme com o cartão receberão 
gratuitamente um boneco do personagem em miniatura. Também haverá um concursos de frases 
com as palavras "Mastercard", "UCI" e "Hulk" e quem participar concorrerá a mais um pacote de 



viagem. A promoção vale a partir de hoje e vai até 7 de agosto. O custo é de R$ 1,2 milhão, 
incluindo o filme publicitário que conta com a participação de Hulk. Será veiculado somente nos 
cinemas, com a temática bem-sucedida da campanha promovida pela operadora "Existem coisas 
que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard". "Ainda levaremos o filme 
para Campos do Jordão (SP)", diz Galo. A Mastercard monta na cidade uma sala com 112 lugares. 
Se depender das empresas, não será somente Hulk que crescerá e ficará verde durante o filme. 
Seus caixas também sentirão esse efeito. Em dólares.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 jun. 2003. 


