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Associação do segmento informa que as vendas chegam a R$ 2,7 bilhões neste ano.  
 
Enquanto a associação que representa o segmento de licenciamento, a Abral, espera um 
crescimento de 15% para o mercado, com vendas de R$ 2,7 bilhões, as empresas do setor estão 
mais otimistas. A busca das companhias por novos diferenciais para seus produtos e o aumento 
da percepção das licenças como ferramenta de marketing empurram o setor para cima, em um 
ano considerado positivo. Em algumas propriedades, como a Marvel - que passou por uma espécie 
de renascimento em 2005 - o Brasil é o principal país em licenciamento. O Cartoon Networks vai 
na mesma linha, com o mercado nacional perdendo apenas para os Estados Unidos.  
 
O Cartoon, aliás, foi um dos responsáveis pelo crescimento da Redibra, previsto para alcançar 
65% neste ano. O "poder" das "Meninas Superpoderosas", atrelado aos personagens da "Turma 
do Bairro" impulsionaram os resultados, ao lado de filmes da Fox e da Lucas Films. Lançamentos 
do primeiro semestre, "Robôs" e "Star Wars" tiveram mais de 70 contratos fechados para 
licenciamento. Meses depois, os personagens estiveram novamente em voga com a saída do DVD 
dos longas-metragens.  
 
"O lançamento do DVD está se tornando cada vez mais importante para o mercado. As vendas 
dos discos e aparelhos estão aumentando, e, normalmente, os filmes são comercializados nos 
mesmos pontos-de-vendas de outros produtos licenciados, o que resulta uma sinergia 
interessante", afirma o diretor da Redibra, David Diesendrunk.  
 
"O DVD é um grande sustentador de propriedade. Menos de quatro meses depois o filme já está 
novamente no mercado", comenta a gerente de marketing da Exim Character, Sandra Zanini. A 
empresa, responsável por licenças da Nickelodeon, Moranguinho, Barney, além de filmes da 
Universal Pictures e Dream-Works, viu seus números subirem com a animação "Madagascar".  
 
Sandra não revela valores, mas afirma que o ano foi melhor do que 2004. "O mercado, de uma 
maneira geral, está se abrindo mais para o licenciamento", comenta a gerente. Sandra cita como 
exemplo a busca de shopping centers por diversificar o uso de personagens. Espaço 
anteriormente ocupado fortemente pela Disney, os centros comerciais, neste ano, promoveram 
ações com Nicklelodeon e Barney, do Discovery Kids. Dois shoppings, inclusive, apostaram nestes 
personagens para a decoração de Natal.  
 
Sandra explica que os segmentos de filmes e animação já são tendência nos Estados Unidos, mas 
estão em ebulição agora no Brasil. E a segunda versão normalmente dá mais resultados do que a 
primeira. "É uma tendência; a seqüência dos filmes está dando muito certo, as empresas ficam 
mais tranqüilas em apostar em personagens que já têm um público assegurado", diz Diesendrunk, 
da Redibra. Atenta a isso, a empresa está animada com o lançamento, em 2006, de "A era do 
gelo 2". A Exim, por sua vez, aguarda a segunda versão de "Madagascar", prevista para 2008, e 
"Skrek 3", em 2007.  
 
Clássico renascem  
 
Apesar da tendência de licenciamento de personagens de animações e filmes, as licenças clássicas 
continuam atraindo as empresas. Na ITC, Garfield e Snoopy lideram a lista de licenciados, ao lado 
dos super-heróis da Marvel. Estes últimos, aliás, já são responsáveis por 35% do faturamento da 
ITC, que espera crescimento de 40% neste ano. A companhia, aliás, assistiu ao renascimento dos 
heróis do quadrinhos. No final de 2004, quando a empresa passou a licenciar a marca, eram oito 
contratos fechados. Hoje são cerca de 80.  
 



"Desenhos animados e quadrinhos têm um ciclo de vida mais longo", afirma o presidente da ITC, 
Peter Carrero. Somente os personagens da Marvel movimentaram, neste ano, R$ 225 milhões em 
vendas ao consumidor. O "renascimento" está associado a um amplo programa de renovação dos 
personagens esquecidos desde a década de 60. Está previsto para o próximo ano, por exemplo, o 
lançamento do filme "Motoqueiro Fantasma" e o terceiro filme de "X-Men".  
 
A Creative Licensing Brasil, por sua vez, registrou um incremento de 100% depois que começou a 
focar os clássicos. Licenciadora da quase octogenária Betty Boop, a companhia já fechou 17 
contratos, que envolvem cerca de 600 produtos no mercado. "Essa tendência retrô já ocorre no 
mercado internacional há alguns anos, mas está mais visível no Brasil agora", diz a diretora de 
marketing da Creative, Malú Moreira.  
 
A executiva explica que parte do sucesso está atrelada ao público que a personagem consegue 
atingir. "Nosso target vai dos 16 anos para cima, passando também pelas fãs. A Betty Boop é um 
clássico, mas muito atualizado", comenta a diretora, ao acrescentar que, para o próximo ano, a 
empresa relançará outros dois personagens tradicionais: Gato Félix e Olívia Palito.  

 
 
Leia Mais 
 
Aos 50 anos,Miffy é a aposta da ITC 
 
Entre as armas planejadas pela ITC para o próximo ano, no qual prevê um crescimento de 25%, 
está um personagem de 50 anos, mas pouco conhecido no País. Trata-se da Miffy, uma coelhinha 
criada na Holanda em 1955 e que figura, segundo o diretor de licenciamento da empresa, Glenn 
Migliaccio, entre os principais personagens do Japão, ao lado de Snoopy e Hello Kitty. "Na 
verdade, é precursora da Hello Kitty, que foi criada nos anos 70. Agora, queremos resgatar o 
personagem no Brasil", afirma o executivo.  
 
"É um personagem lúdico, que tem uma magia aceita também pelos adolescentes, apesar de ser 
pré-escolar", diz Glenn Migliaccio. A intenção da ITC é fazer um trabalho de divulgação para 
chegar a pelos menos 15 contratos fechados no próximo ano.  
 
A empresa planeja também lançar livros com histórias da coelhinha, o que já ocorre em outros 
países. Migliaccio explica que a expectativa é de que a propriedade ganhe fôlego com a exibição 
de desenhos no Cartoon Networks, a exemplo do Japão e Europa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 dez. 2005, Comunicação, p. C-6. 


