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Globo, SBT, Cultura e Bandeirantes buscam novos negócios 
 
Novelas, shows, programas jornalísticos. Além de receita com publicidade, a programação das 
emissoras brasileiras de televisão rende bons dividendos com o licenciamento de produtos. Na TV 
Globo, a estratégia de usar suas marcas em outros produtos já é forte. São 1441 itens 
licenciados. A TV Cultura tem 1060 itens licenciados e a ordem é ampliar a gama de produtos. 
Como este é um mercado que parece estar longe da saturação, nas emissoras onde o 
licenciamento ainda é incipiente, a determinação é buscar novos parceiros e por no mercado toda 
sorte de produtos com a marca de programas ou personagens. 
 
Há pouco mais de um mês, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), reestruturou a área, que 
estava atrelada à diretoria de novos negócios, e criou a diretoria de licenciamentos. No papel, a 
mudança significa uma caixinha a mais no organograma do setor comercial da emissora. Na 
prática, a nova diretoria terá autonomia de atuação e a responsabilidade de fazer com que, dentro 
de cinco anos, a área responda por 10% do faturamento total da emissora - o SBT registrou 
faturamento próximo a R$ 600 milhões no ano passado. 
 
Para comandar a reestruturação e fazer a área crescer em rentabilidade, o SBT foi buscar Marcus 
Macedo, que por cinco anos comandou o setor de licenciamento da Warner Bros. "A política de 
licenciamento do SBT estava muito calcada em marcas consagradas da própria emissora, como o 
'Show do Milhão', ou dos programas sob os quais a emissora tem direito, como a novela mexicana 
'Chiquititas'", diz Macedo. "Acho que podemos aperfeiçoar essa política, acrescentando produtos 
de maior valor agregado." 
 
Um exemplo, segundo Macedo, é o home theatre licenciado com a marca "Tela de Sucessos" - 
sessão de cinema que a emissora exibe nas noites de sábado. O SBT pretende lançar três opções 
de equipamentos e todos eles acompanhados de um pacote com 52 filmes em DVD sobre os quais 
o SBT tem direito de exibição. "Além dos DVDs o que estamos oferecendo é um home theatre 
pronto. Vamos tirar do consumidor o peso de ter de fazer a opção tecnológica", explica Macedo. 
 
Segundo ele, a idéia é que o produto esteja no varejo a tempo de aproveitar as vendas de Natal. 
"Nossa expectativa é vender pelo menos 50 mil unidades do home theatre do SBT no lançamento 
do produto, mas a indústria não está preparada para atender uma demanda desse porte", diz 
Macedo, que continua procurando um fabricante para os equipamentos. 
 
Globo prepara venda de DVDs do "Globo Repórter" e a Cultura pretende faturar R$ 3 milhões com 
suas marcas em 2006   
 
Hoje, segundo o executivo, o SBT tem 54 produtos licenciados por 19 empresas. A meta é lançar 
mais 39 itens até o final deste ano e encerrar o 2005 com 29 empresas licenciadas. 
 
O SporTV, canal de esportes da Globosat, é outro exemplo onde o licenciamento ganhou 
importância. Depois que uma pesquisa do canal mostrou que seus telespectadores o identificam 
não só como um transmissor, mas também como um praticante de esportes, os executivos 
resolveram investir e já estão trabalhando com a Globo Marcas, divisão de licenciamento da TV 
Globo, para definir a linha de produtos que será lançada com sua logomarca. "Todos os produtos 
ligados à prática de esportes estão na nossa mira", diz o diretor de negócios do SporTV, Pedro 
Garcia. 
 
Segundo ele, o plano era aproveitar o Natal para lançar a linha de produtos do canal, mas a 
proximidade da data fez com que os planos fossem adiados para o primeiro semestre de 2006. 



"Precisamos identificar parceiros, fechar contratos, dar tempo para a indústria produzir, enfim. 
Vamos aproveitar a Copa do Mundo em 2006, uma oportunidade comercial excelente". 
 
Na TV Globo, onde o licenciamento já é largamente explorado, o setor ganha novo fôlego com a 
decisão da emissora de explorar outros gêneros, além dos campeões de licença - a novela das 
oito, seja ela qual for; e o infantil "Sítio do Pica-Pau Amarelo". Desde o ano passado a emissora 
trabalha seus programas jornalísticos. O primeiro a ir para o mercado foi o "Fantástico", que além 
de DVD já rendeu um livro - com o quadro "A Fantástica Volta ao Mundo", apresentado por Zeca 
Camargo. 
 
Segundo o diretor da Globo Marcas, Luiz Bartolo, o próximo passo, na área dos jornalísticos, é 
lançar DVDs com o programa "Globo Repórter". 
 
SBT negocia a fabricação de "home theatre" e a Bandeirantes quer crescer gama de produtos da 
novela Floribela   
  
A maior prioridade dos executivos da Globo Marcas é ampliar um novo modelo de negócios na 
área de licenciamento. Há um ano a emissora testa o licenciamento direto ao varejo. A primeira 
parceria foi com a Casas Pernambucanas, que comprou os direitos de explorar a marca 
"Malhação" - programa dirigido ao público juvenil e exibido diariamente pela emissora. Mais 
recentemente, a Globo fechou parceria com a rede de papelarias Kalunga e licenciou a marca 
"Esporte Espetacular" para cadernos e fichários. "O licenciamento pode ser muito bem utilizado 
pelo varejo. A própria rede pode buscar parceiros industriais ou indicar quem são os fabricantes 
para os quais devemos ceder a marca", explica Luiz Bartolo. 
 
Além dessa oportunidade, lembra o executivo, a emissora já está buscando parceiros para a 
próxima novela das oito. "Belíssima", que substituirá América, estréia em novembro e tem espaço 
para todos os artigos voltados para o universo feminino, já que vai tratar do mundo da moda. 
 
A Rede Bandeirantes de Televisão também está de olho nos dividendos que sua novela pode 
trazer. Floribela, novela das oito da emissora paulista, além de CDs, tem hoje três produtos 
licenciados - tênis, boneca e toque musical para celular. Na Argentina, onde a novela foi criada, a 
lista de produtos com a marca Floribela, chega a 100 itens. "Nossa meta é alcançar essa marca 
também no Brasil", diz o vice-presidente da Band, Marcelo Parada. Segundo ele, no próximo mês 
a emissora lança um álbum de figurinhas, em parceria com a editora Panini. 
 
O diretor de marketing da TV Cultura, Cícero Feltrin, diz que a meta é alcançar receita anual de 
R$ 3 milhões com licenciamentos em 2006. Até o primeiro semestre deste ano, 1060 produtos 
com a marca dos programas da emissora estavam no mercado. "Temos hoje um acervo com 15 
mil horas de gravação. Mas não podemos utilizar todo esse material por causa dos direitos 
autorais", diz Feltrin. Segundo ele, esse é hoje o maior entrave para as emissoras de TV, que têm 
um vasto conteúdo, mas muita dificuldade de transformá-lo em produtos por conta da legislação. 
"Só em royalties, pagamos algo entre 8% e 11% da nossa receita", observa Feltrin. 

 
 
Leia Mais 
 
Mercado nacional é pouco explorado 
 
A indústria do licenciamento no Brasil é ainda muito incipiente e tem números inexpressivos 
diante do potencial que o setor apresenta, na opinião do presidente da Associação Brasileira de 
Licenciamento (Abral), Sebastião Bonfá. 
 



Segundo ele, em 2004 o setor movimentou algo entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,5 bilhões em licenças 
vendidas. Ele estima que o número de empresas licenciadas no país gire entre 900 e 1 mil. "Falta-
nos agressividade para explorar melhor essa indústria." 
 
No caso das emissoras de TV, porém, não é só caso de agressividade. Nem sempre o conteúdo 
em poder das emissoras está disponível para que elas possam explorá-lo por meio do 
licenciamento, principalmente em forma de DVDs. 
 
A advogada Bruna Rego Lins, do escritório Daniel Advogados, especializado em propriedade 
intelectual, explica que o direito de imagem rege os contratos de licenciamento de produtos 
prontos, como novelas, shows ou minisséries. "É preciso ter autorização de todas as pessoas 
envolvidas em cena". Além disso, lembra ela, é necessário ainda especificar em contrato todas as 
possibilidades de uso daquele material - em que tipo de mídia serão aproveitados, por exemplo. 
"Como as possibilidades no passado eram menores do que as de hoje em dia, é difícil aproveitar 
material mais antigo para produção de DVDs". 
 
A advogada explica que uma vez cedido o direito de imagem, não há prazo para utilização. Já o 
direito autoral, diz ela, vale por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da 
morte do autor. 
 
Bruna informa que o modelo da legislação brasileira, inspirado na lei francesa, tem por objetivo 
proteger o artista e sua obra - ao contrário da legislação dos Estados Unidos, que privilegia o 
direito de cópia. "Tanto que a legislação só permite que se celebre um contrato prevendo a 
exploração daquele conteúdo para mídias existentes. Antes, podia-se dizer em contrato 'para 
exploração em mídias existentes e que venham a existir'". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


