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Os negócios de licenciamento com o personagem Garfield estão tão aquecidos neste ano no 
Brasil que colocaram o País na liderança do ranking mundial de novos contratos da Paws 
Incorporated, empresa de Jim Davis, detentora dos direitos do bichano. A previsão é que o 
personagem, licenciado aqui pela ITC, movimente US$ 60 milhões em vendas ao consumidor 
em 2006, ano em que a seqüência de seu filme estréia nos cinemas. Em 2005, o montante foi 
de US$ 12 milhões.  
 
Garfield abocanha negócios no Brasil 
 
Gato movimentará US$ 60 milhões em vendas ao consumidor, estimuladas por novo longa-
metragem. Uma pesquisa encomendada pela ITC, empresa responsável pelo licenciamento de 
Garfield no País, mostrou que o gato comilão é reconhecido espontaneamente por 95% do 
público brasileiro. A popularidade do felino e o trabalho de captação de clientes rendeu à ITC, 
nos primeiros quatro meses de ano, o posto de líder em novos contratos no ranking mundial 
da Paws Incorporated, companhia de Jim Davis, detentora dos direitos de licenciamento e do 
personagem Garfield. Este ano, aliás, deve render ainda bons negócios para a companhia 
brasileira, que espera pelo menos 40 contratos até o fim de 2006.  
 
O desempenho para o ano está diretamente ligado à seqüência do filme "Garfield", que estréia 
nos cinemas nacionais em 23 de junho. A expectativa é de que as vendas de produtos ao 
consumidor totalizem US$ 60 milhões até dezembro. Em 2005, o montante somou US$ 12 
milhões, segundo Peter Carrero, presidente da ITC. Com o impulso do longa-metragem, a 
empresa espera que o gato fanático por lasanha abocanhe a vice-liderança no ranking das 
propriedades licenciadas pela ITC, hoje encabeçado pela Marvel.  
 
"O Brasil é tradicionalmente um dos nossos mercados mais consistentes. Atualmente, é líder 
em novos contratos mundiais, com nove acordos no primeiro quadrimestre, número esse 
expressivo no setor de licenciamento", afirma a vice-presidente de licenças para Ásia, Japão e 
América Latina da Paws, Karen Blank.  
 
Desde a década de 80 o bichano - cuja tiras cômicas são publicadas em 2,6 mil jornais em 63 
países - é licenciado em território brasileiro pela ITC. A empresa fechou o ano passado com 14 
contratos ligados ao gato criado por Jim Davis. Hoje são 29, entre eles uma parceria com a 
Casas Pernambucanas, que comercializará uma linha exclusiva de vestuários e acessórios e 
Garfield e Baby Garfield.  
 
O diretor de licenciamento da empresa, Glenn Migliaccio, está mais otimista com o segundo 
filme do felino. Tradicionalmente, a seqüência rende mais negócios na área de licenciamento 
do que o primeiro filme. Segundo especialistas, as empresas se sentem mais tranqüilas em 
apostar em personagens que têm seu público assegurado. "Os investimentos em marketing 
para divulgação desse filme serão maiores. Além disso, haverá parcerias promocionais com o 
Burger King, Del Valle e Ortobom", afirma o diretor da ITC.  
 
De acordo com executivo, o lançamento anterior teve como estratégia cativar o público 
infantil, que não conhecia os personagem, e que foi levado ao cinema por seus pais, esses sim, 
fãs de Garfield. Agora, o enredo da seqüência tem um tom mais família, o que deve ampliar 
ainda mais o perfil dos espectadores.  
 
O primeiro longa-metragem - lançado pela Twentieth Century Fox e Davis Entertainment em 
2004 - arrecadou, no mundo, US$ 200 milhões em bilheteria. No Brasil, 3,2 milhões de 
pessoas assistiram ao filme. "O primeiro lançamento superou nossas expectativas e agora 
esperamos repetir o desempenho", afirma a gerente de marketing da Fox Film do Brasil, 
Camila Galatti.  
 
Campanha de impacto  
 



A executiva acrescenta que uma campanha publicitária está prevista para começar em junho, 
mas não revela investimentos. Camila informa, entretanto, que o valor será maior do que o 
destinado para o longa-metragem anterior.  
 
"A campanha será de impacto. Trata-se um grande lançamento, com públicos diferentes para 
atingir", comenta a executiva, ao informar que a Fox vem sendo cada vez mais agressiva na 
área de marketing. A partir deste semana, a empresa intensificará sua ação no ponto-de-
venda, com posters, banners e adesivos nos cinemas. Para o Brasil, estão previstas 300 cópias 
do longa-metragem.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


