
Imagine prepara-se para faturar US$ 120 mi com super-heróis 
Analisa Spaggiari 

 
O ano de 2004 será do desenho Os Cavaleiros dos Zodíacos para parte do mercado de 
licenciamento. Pelo menos é nisso que a Imagine Action , agência de licenciamento, está 
apostando. Com a volta do seriado na TV aberta no próximo mês de abril de 2004, a empresa 
acredita que os personagens vão faturar US$ 50 milhões no varejo em 2004. 
 
E as expectativas otimistas também já dominaram as empresas. Prova disso é que licenças de 
álbuns de figurinhas, bonecos, jogos e camisetas já estão em negociação. “Estamos trabalhando a 
volta da série japonesa há dois anos. Mas estamos tomando o cuidado de licenciar os personagens 
antes de fazer sucesso na mídia”, conta Luiz Angellotti, sócio-diretor da empresa. 
 
Mas a receita que os personagens japoneses vão gerar também é um dos motivos de haver metas 
otimistas de crescimento para a Imagine Action . Com uma receita de US$ 50 milhões em 2002, 
este ano a estimativa é crescer 50%. Com a entrada dos Cavaleiros em 2004, Angellotti vai mais 
longe: “Esperamos faturar US$ 120 milhões o ano que vem”, acredita. 
 
A Imagine Action está há 12 anos no mercado e surgiu no Brasil como agência de licenciamento 
da Warner Bros . Em 2001, com a vinda da própria Warner para o País, a Imagine desligou-se e 
formou, em parceria com a Dalicença , uma nova empresa de licenciamento. 
 
Atualmente, são 8 clientes. Um deles, considerado o sucesso de 2003, é o Dragon Ball, série 
animada também japonesa no ar na TV Globo e Cartoon Network . As licenças do personagem vão 
desde roupas até ovos de chocolate. Segundo Angellotti, a estimativa é que a marca fature US$ 
30 milhões este ano no varejo.  
 
Outras licenças da empresa são a boneca Susie, com 18 licenças e faturando R$ 25 milhões; NBA 
(National Basketball Association) com 5 licenciados e receita de US$ 15 milhões; personagem 
Hantaro que tem 17 licenças e gira US$ 30 milhões por ano; a designer Cintia Cavalcanti, com 5 
licenças e US$ 15 milhões. E as novas ainda no mercado: programa de arte Litlle Suzy Zoo e o 
Acquaria, filme da dupla Sandy & Júnior, que estréia em dezembro nos cinemas.  
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