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Personagem, que até junho passado não tinha contratos aqui, deve fechar 2006 com 11 licenças.  
 
Recordista em número de edições depois da Bíblia Sagrada, o livro "O Pequeno Príncipe", de 
Antoine Saint-Exupéry, deu uma projeção ao personagem que vai muito além das páginas. Estas, 
aliás, encantaram em especial as misses de diversos países - que em todas as entrevistas 
remetiam a obra como a leitura predileta. O fato é que agora, ao completar 60 anos, o pequeno 
mostra vitalidade mesmo é para o mundo dos negócios.  
 
No Brasil, até meados do ano passado, não havia uma empresa que representasse a licença do 
personagem. Em junho de 2005 a Luk Marca de Valor conseguiu negociar com a Succession 
Antoine de Saint-Exupéry, responsável pelos direitos autorais do Pequeno Príncipe. Atualmente, já 
são quatro contratos, um deles com uma joalheria. "Três ainda estão sendo fechadas e cinco, em 
análise. Para este ano, esperamos ter um total de 11 contratos de licenciamento", informa o 
sócio-diretor da Luk Marca de Valor, Renato Zindeluk.  
 
Segundo o empresário, o personagem tem forte apelo não apenas no mundo infantil, mas 
principalmente adulto. "Não há no licenciamento apenas brinquedos. Cosméticos e artigos de 
cama, mesa e banho devem entrar em nosso portfólio", afirma Zindeluk, ao mencionar que o 
próximo lançamento em território nacional será uma linha para bebês.  
 
Sobre o mercado de licenciamento, Zindeluk diz que não adianta trabalhar apenas com 
personagens que são febre, ou seja, têm uma curva sazonal de consumo. "O Pequeno Príncipe é 
um clássico. Sempre vai estar na moda", diz acreditar o sócio-diretor da Luk, que trouxe a licença 
do personagem ao Brasil. "Negociamos diretamente na França", lembra.  
 
No Brasil, a Dryzun foi a primeira empresa a acreditar no potencial deste personagem. Aliás, é a 
única joalheria do mundo autorizada a produzir jóias com o Pequeno Príncipe.  
 
Frases nos produtos  
 
O livro "O Pequeno Príncipe", publicado em 1943, é um convite à reflexão para que as pessoas se 
humanizem, uma obra cheia de frases de Saint-Exupéry neste sentido. Algumas, inclusive, estão 
nos produtos licenciados. Lembrando também que a inspiração do personagem conquistou museu 
no Japão, três adaptações de óperas ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Inglaterra e 
Alemanha, musicais na França, Canadá, Japão e China.  
 
Em março deste ano, a atriz Luana Piovani estará no palco interpretando o príncipe, com direção 
teatral de João Falcão e trilha musical de Caetano Veloso. Esta é apenas uma das comemorações 
de uma série de eventos relativos aos 60 anos de vida do Pequeno Príncipe. Uma produção 
cinematográfica tem lançamento previsto para 2007/2008.  
 
No mundo todo, a Succession Antoine de Saint-Exupéry constitui um clube de empresas 
licenciadas, sendo que todas devem partilhar da idéia de criar e desenvolver produtos em que as 
"pessoas possam se reencontrar através dos objetos". Hoje, no planeta, já são licenciados artigos 
como malas de viagem, mochilas, estojos, porcelanas da Gian France, cartões de crédito, 
chocolate (Nestlé), camisetas (Fiorucci), tapetes, almofadas, roupas de bebês, cartões especiais 
com imagens e frases do livro, entres outros objetos.  
 
A estréia no Brasil foi no fim de 2004, com a Dryzun. No ano seguinte, quando foi fechado o 
formato de licença pela Luk, o príncipe de Saint-Exupéry já estampava cadernos, diários, 
fichários, cartões, adesivos da série, agendas e até camisetas com ponto-de-venda exclusivo na 
luxuosa Daslu.  
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