
Motivos e vantagens da estratégia para empresas 

• Cerca de 80% das empresas querem aumentar o faturamento;  

• Boa parte das pequenas e médias empresas pretende abrir mercado com a utilização de 

personalidades conhecidas e mostrar sua marca;  

• As empresas acreditam que com o licenciamento vai haver uma melhora em sua imagem 

institucional;  

• O licenciamento também servirá para melhorar a imagem institucional da empresa junto 

aos clientes e consumidores;  

• As empresas que pretendem mudar conceitos e costumes alimentares costumam utilizar o 

licenciado como instrumento de propaganda.  

Imagem de artista alavanca venda em 30% 

  

Com o poder de impulsionar as vendas em pelo menos 30%, a utilização da imagem de 
personalidades nos rótulos de alimentos e bebidas — conhecida como licenciamento — deixou de 
ser um privilégio das grandes empresas. Embora paguem mais pelos royalties, as pequenas e 
médias resolveram aderir e, com isso, ampliam os negócios do segmento.  

Ò salto no uso da estratégia pelas indústrias de alimentos já supera o índice de crescimento 
global. Ou seja, o licenciamento de personagens em produtos alimentícios cresce 15% ao ano, 
ante os 12% registrado pelo negócio em todo o País.  

O mercado de licenciamentos no Brasil movimenta cerca de US$ 2,5 bilhões por ano, sendo um 
setor pouco explorado se comparado a.o dos Estados Unidos, onde registra faturamento de US$ 
80 bilhões ao ano. Boa parte desse mercado é composta de consumidores das classes C e D, que 
respondem por 80% da população economicamente ativa do País.  

Segundo dados de mercado, produtos licenciados vendem cerca de 30% a mais do que os 
tradicionais. Custo menor  

Muitas vezes, o licenciamento de personalidades fica mais barato do que a utilização do artista 
como garoto-propaganda, pois os gastos com cachê são superiores aos dos royalties, segundo o 
diretor da Alternative Licensing & erme Vieira. Segundo ele, o cachê pago a uma personalidade 
gira em torno de R$ 600 mil, para a utilização de sua imagem por quatro meses em outdoors, 
banners e busdoors.  

"Com o licenciamento, a empresa pagará apenas uma participação das vendas e, ainda, o artista 
fará questão de divulgar o produto para ganhar mais." Em média, os royalties que os artistas 
recebem variam de 1,5% á 4,5% (grandes empresas) e de 4% a 10% (pequenas e médias).  

   

Segundo Vieira, muitas empresas utilizam o licenciamento para entrar nas grandes redes de 
supermercados com toda sua linha, ou seja, ampliar as vendas de todo o seu mix por meio dos 
produtos licenciados. Um dos requisitos citados por Vieira para o licenciamento é a empresa ter 



capacidade de produção ociosa. "Produtos ligados a artistas vendem muito e atingem o mercado 
nacional. A empresa precisa ter capacidade para atender a uma demanda maior."  

Entre as pequenas e médias empresas que apostam nos licenciamentos estão: Cory, Dan Top e 
Predilecta.  

Já as grandes que utilizam o licenciamento são: Yoki (bolinhos de chuva do Sítio do Pica-Pau-
Amarelo), Parmalat (diversas linhas com os personagens Nickelodeon), Nestlé (chocolates com os 
personagens do Cartoon Network) e Perdigão (linha de embutidos de chester da Turma da 
Mônica).  

Predilecta  

A empresa de Matão (SP),Predilecta, acaba de lançar uma goiabada licenciada com o cantor 
sertanejo Daniel. O produto tem como base a experiência de mercado obtida com o extrato de 
tomate em copo de vidro. Desde que passou a estampar a foto do cantor na embalagem, as 
vendas do produto aumentaram 30%. "O investimento foi insignificante, pois a Predilecta conta 
com uma fábrica com todos os equipamentos necessários", afirma o diretor da empresa, Antônio 
Carlos Tadiotti.  

Há cinco anos a Predilecta a aposta nos licenciados, como os times de futebol brasileiros es-
tampados nas canecas e copos de chope da linha de extrato de tomate. "Nos primeiros seis 
meses, as vendas dobram. Após esse período, o crescimento fica em torno de 30%", afirma 
Tadiotti.  

Além do cantor Daniel — que também tem uma linha de geléias —, a mais nova aposta da 
Predilecta é a apresentadora Xuxa, que terá uma linha de geléias light e uma goiabada.  

Além dos artistas brasileiros, a Predilecta possui produtos licenciados com personagens da Waner 
Bros e Pokemón.  

Por ano, a Predilecta desembolsa US$ 300 mil para o pagamento de royalties.  

Os licenciados já representam 20% do faturamento, que este ano está estimado em R$ 100 
milhões, 20% mais do que em 2002. Dan Top  

Para a paulista Dan Top, o lançamento da linha Dan Pop no ano passado, com o cantor Daniel 
como licenciado, permitiu ampliar sua atuação no mercado mineiro — onde as vendas eram 
inexpressivas — graças à popularidade do artista.  

Com o bom resultado, a empresa acaba de lançar um chocolate com as formas das dançarinas do 
grupo É o Tchan, o Chocolate Bum Bum.  

Para o novo produto, a Dan Top investiu cerca de R$ 500 mil e estima um crescimento no volume 
de vendas totais da empresa de aproximadamente 30%, segundo o diretor-comercial da empresa, 
Daniel Brodella. A estimativa é comercializar um volume de bombons equivalente a R$ 1,5 milhão 
este ano.  

Assim como a Predilecta, a Cory aposta na popularidade da apresentadora Xuxa, junto aos 
consumidores mirins. A empresa possui balas mastigáveis, pão de mel e ovos de páscoa 
licenciados com a artista. Além disso, também comercializa uma linha de biscoitos com os 
personagens do Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Parmalat  



Entre as grandes empresas que utilizam o licenciamento destaca-se a Parmalat. A empresa gasta 
R$ 2 milhões por ano no pagamento de royalties, pesquisa, lançamentos e ações promocionais.  
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