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Com previsão de crescer até 12% em 2006, mercado espera mais negócios com estréias no 
cinema.  
 
Embalado por uma estimativa de crescimento entre 10% e 12%, o mercado de licenciamento 
inicia o ano otimista com os lançamentos de filmes com personagens clássicos - como "Pantera 
Cor de Rosa" e "Bambi 2" - e a segunda versão de "A Era do Gelo", longa-metragens que podem 
se traduzir em cifras para o setor. A "gelada" animação da Blue Sky, por exemplo, já tem o dobro 
de contratos fechados - dez licenças -, mesmo com sua estréia prevista apenas para o mês de 
março nos cinemas do País.  
 
Se por um lado as animações conquistam espaço nas estratégias de empresas interessadas em 
licenciamento, a busca das companhias por personagens clássicos - que há algum tempo vem se 
delineando em território nacional - também ganha força neste ano, segundo o presidente da 
entidade que representa o segmento, a Abral, Sebastião Bonfá. A Exim Character, que detém as 
propriedade da Pantera Cor de Rosa clássica e Pantera Baby, espera um aumento nos negócios 
por conta da estréia do filme "A Pantera Cor de Rosa", nesta sexta-feira, nos cinemas brasileiros.  
 
Atualmente, a companhia trabalha com três licenciados nos segmentos de pelúcia, mochilas e 
material escolar. "Estamos prospectando outros clientes e acreditamos que o filme ajudará a 
finalizar os negócios", afirma a gerente de marketing da Exim, Sandra Zanini. Segundo a 
executiva, não é possível ainda precisar o número de empresas que fecharão contratos. "Isso 
depende do desempenho do filme, da negociação, que é feita em dólar", detalha Sandra Zanini.  
 
Nos Estados Unidos, onde o lançamento do longa-metragem ocorreu na semana passada, "A 
Pantera Cor de Rosa" ocupou a liderança na bilheteria no último final de semana, arrecadando 
US$ 21,7 milhões de sexta a domingo, segundo a Columbia Pictures. O longa é um remake 
estrelado por Steve Martin, no papel do inspetor francês Jacques Glouseau. Trata-se do sexto 
filme do personagem, criado na década de 60. "Animação é um pouco mais fácil de trabalhar, 
porém, neste caso, licencia-se o personagem clássico e não o filme", diz a gerente da Exim.  
 
A Del Valle é uma das empresas que terá a pantera clássica estampada em suas embalagens de 
Mini-Valle, sua linha kids. Entretanto não se trata de uma iniciativa de licenciamento, mas sim 
uma ação promocional em parceria com a Fox Films, distribuidora no Brasil, para divulgação do 
longa-metragem.  
 
A estratégia da Del Valle é trazer embalagens com personagens dos cinemas que, além de 
anunciar o lançamento, criam um vínculo mais atrativo para o consumidor. Foi assim com 
"Garfield" e "O Quarteto Fantástico". "É uma forma de movimentar a categoria", informa a 
gerente de marketing da Del Valle, Roberta Morelli.  
 
"A Pantera Cor de Rosa é um clássico que consegue se manter interessante e atual", comenta a 
executiva, ao acrescentar que a companhia elege os filmes que serão divulgados de acordo com o 
target da linha, que vai de 5 a 10 anos. A Del Valle, aliás, fechou 2005 com participação de 
mercado, em volume. Segundo Roberta, Mini-Valle, uma versão do suco em 200 ml, corresponde 
a 8% do volume da empresa.  
 
Para Sandra Zanini, entretanto, além das crianças, há também o interesse de adultos, acima de 
18 anos, fãs do personagem "quarentão".  
 
Uma das licenças fechadas para Bambi, da Disney, tem justamente o foco nos adultos. Trata-se 
de uma linha vintage, da grife Ellus, com personagens clássicos - entre eles o mais recente 
lançamento da empresa, cuja segunda versão chega aos cinemas na próxima sexta-feira - 



estampados em camisetas da marca. Esta não é a primeira iniciativa de licenças da Disney ligadas 
ao mundo fashion. O estilista Alexandre Herchcovitch trouxe Mickey e sua turma de volta à moda 
e Isabela Capeto criou uma coleção, no ano passado, inspirada em princesas da companhia.  
 
De acordo com o diretor da Redibra, responsável pelo licenciamento de "A Era do Gelo 2", David 
Diesendruck, tradicionalmente a seqüência dos filmes tem registrado mais negócios para o 
segmento, pois as empresas se sentem tranqüilas em apostar em personagens que já têm um 
público assegurado. "Começou com ‘Toy Story’ e ‘Shrek’ é um exemplo mais recente disso", 
afirma o executivo.  
 
O diretor comenta que o lançamento de "A Era do Gelo 2" em março é estratégico para o 
mercado. "O filme pega todos os principais períodos: Páscoa, Dia das Crianças, Natal e até volta 
às aulas. Além disso, não compete com as estréias de junho e junho", diz Diesendruck. No ano 
passado, a empresa registrou crescimento de 65%, na esteira de filmes como "Star Wars" e 
"Robôs" e licenças ligadas ao Cartoon Networks.  
 
Revisão para cima  
 
Em 2005, o setor de licenciamento havia previsto um crescimento de 15%, com vendas ao 
mercado alcançando R$ 2,5 bilhões. O balanço não está fechado ainda, mas o resultado - de 
acordo com Sebastião Bonfá, da Abral - deve ultrapassar esse montante em função do 
desempenho da Marvel no Brasil, propriedade licenciada pela ITC, que teve um aumento de 800% 
no ano passado em comparação com anterior.  
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