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Bruno Azevedo   
  
O mercado de licenciamentos encontrou uma marca que pode movimentar até R$ 80 milhões com 
a venda de produtos até o final do ano. Rebelde, novela mexicana transmitida pelo SBT desde o 
ano passado, é o novo fenômeno de audiência da emissora de Silvio Santos com média de 12 
pontos no Ibope e picos de 18, mantendo-se na vice-liderança no horário das 19 horas às 20 
horas.  
 
A previsão mais conservadora da Redibra , empresa responsável por licenciar os produtos, é de 
vendas de R$ 40 milhões e os royalties correspondem a 10%. Roupas, aparelhos de MP3 Player, 
câmera digital, calçados, mochila, cadernos, revistas, bijuterias e corantes para cabelo serão 
licenciados. Em agosto, os atores que também formam uma banda pop, a RBD, virão ao Brasil 
para uma turnê de shows em várias capitais.  
 
O lançamento do DVD com os capítulos da primeira temporada e de um longa-metragem que 
começa a ser rodado no segundo semestre promete fazer de Rebelde uma febre ainda maior. 
Exemplo do fenômeno: a Baby Brink lançou há 25 dias três bonecas com os personagens da 
novela. Foram 85 mil peças vendidas com preço médio de R$ 80 e a central de atendimento da 
empresa recebe 250 telefonemas por dia de consumidores querendo saber quais são os pontos de 
venda. Segundo a fabricante, uma boneca de sucesso chega a vender 60 mil peças em um ano. 
 
“Dezenove empresas já licenciaram produtos e há alguns em análise. Até agosto todos estes 
produtos estarão no mercado”, prevê David Diesendrusk, diretor da Redibra. Ele está animado 
com as duas datas importantes para o comércio de produtos para as crianças — o Dia das 
Crianças e o Natal. Além disso, as campanhas publicitárias para o lançamento dos produtos 
devem turbinar as licenças. Diesendrusk compara RBD aos Menudos, na década de 1980. Toda a 
negociação foi feita através da Televisa, emissora mexicana que produz a novela.  
 
Produtos 
 
Na fábrica da Baby Brink, na região metropolitana de Salvador, são produzidas 2,4 mil bonecas 
diariamente e no início de junho serão lançados outros três personagens. A expectativa é que até 
o final do ano sejam vendidas de 350 a 400 mil peças. A empresa estuda a possibilidade de novos 
produtos de Rebelde para o Natal. A Panini já distribuiu 20 milhões de envelopes de figurinhas e 
500 mil álbuns. A editora ainda colocará no mercado em junho fotocards e o álbum da segunda 
temporada. Desde fevereiro, a Editora On Line lança 27 títulos do RBD. Agora, está produzindo a 
revista oficial, nos moldes da edição mexicana. O site da novela entrou no ar sábado e em 24 
horas foram 16 mil acessos e 5 mil cadastros. “Em dois meses, foram 4 milhões de exemplares 
vendidos, aumentando nossas vendas em 20%. O investimento foi de R$ 1,5 milhão”, revela Luis 
Cazarim, diretor de marketing da editora. 
 
A Riclan licenciou a linha de chicletes; as bijuterias, a Vasques ; câmera digital foi a Candide ; 
tênis, a Ortopasso . Um grande magazine fechou contrato para as roupas e uma grande fabricante 
de calçados irá produzir as sandálias das personagens.  
 
Fonte: DCI, São Paulo,24 maio 2006, Serviços / Mídia & Marketing, p. B2. 
 


