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Animação chega aos cinemas com 400 itens no mercado, o melhor desempenho da empresa no 
País. Apesar de chegar aos cinemas somente na próxima sexta-feira, a animação "Carros" - o 
primeiro lançamento da Walt Disney depois de comprar a Pixar, em janeiro - já acelera o mercado 
de licenciamento no Brasil. Até agora, 400 itens, de diversas categorias, chegarão às prateleiras 
com as imagens dos personagens do longa-metragem. Trata-se do melhor desempenho registrado 
no lança-mento de uma animação da Disney no País. "‘Os Incríveis’, por exemplo, não chegou a 
um terço deste volume", afirma o presidente da Disney no Brasil, Marcos Rosset.  
 
A expectativa da empresa criadora de Mickey Mouse aponta para um crescimento entre 15% e 
20% nos licenciamentos após a estréia do filme na próximo dia 30. "O tema é muito positivo e 
abrangente a diversos setores", diz o executivo, ao acrescentar que a companhia verificou o 
interesse de empresas que normalmente não atuam com licenças, como fabricantes de pneus e 
até de veículos.  
 
Outro fator que contribui para os negócios associados a "Carros" é a carência de licenças 
masculinas. Segundo especialistas do setor, a maioria das mais de 60 agências brasileiras licencia 
personagens femininos ou unisex. "Comparado com outras animações, "Carros" apresenta um 
desempenho excepcional. E pode crescer ainda mais com a aproximação do Dia das Crianças, 
Natal, a volta às aulas, e, claro, com o lançamento do DVD", informa o executivo.  
 
Hoje, aliás, o DVD é uma importante ferramenta de marketing no mercado de licenciamento por 
aumentar a sobrevida dos personagens de filmes, antes limitada ao lançamento no cinema.  
 
Rosset acredita que o boca-a-boca positivo pode ajudar não só o mercado de licenciamento, mas 
também nas bilheterias brasileiras. A previsão é de que o público de "Carros" seja semelhante ao 
de "Os Incríveis" e "Procurando Nemo". Esta última animação, por exemplo, registrou, em 2003, 
4,9 milhões de espectadores. Nos Estados Unidos, "Carros" já arrecadou mais de US$ 110 milhões 
desde sua estréia, em 9 de junho. Em território nacional, o filme terá cerca de 270 cópias.  
 
Revolução digital  
 
"Carros" é a sétima produção Disney-Pixar e o primeiro filme desde que a Walt Disney comprou a 
Pixar, há seis meses por US$ 7,4 bilhões. Alias, a Pixar, ao lado da Dream Works, liderou a 
revolução digital na indústria da animação com sucessos que renderam mais de US$ 3,2 bilhões 
nas bilheterias desde 1995. A empresa lançou - em parceria com a Disney - "Toy Story", 
"Monstros S.A.", "Os Incríveis", e "Procurando Nemo", que em 2003 bateu recorde de 
arrecadação, com US$ 864,6 milhões.  
 
Licenças em alta  
 
Os negócios de licenciamento da Walt Disney no Brasil devem crescer 16% em 2006. Para o 
próximo ano fiscal, que começa em outubro, a previsão é de alta 20%, principalmente por conta 
do lançamento de "Carros".  
 
De acordo com Marcos Rosset, o Brasil é um mercado estratégico para a Disney nesta categoria e 
hoje está entre os dez principais no mundo. "Com a população que tem e o potencial de consumo, 
o Brasil é uma oportunidade para a companhia", diz o executivo. Sem revelar valores, Rosset 
afirma que o licenciamento é responsável atualmente por 20% do faturamento da Disney em solo 
brasileiro.  
 
Somente nos Estados Unidos, a Walt Disney prevê, em 2006, a movimentação de US$ 23 bilhões 
em vendas ao consumidor de produtos com as imagens de todos os seus personagens. O 



montante representa um aumento de 10% na comparação ao ano passado, puxado justamente 
por "Carros". Estima-se que os filmes "Toy Story", "Procurando Nemo" e "Carros" movimentem na 
região cerca de US$ 2 bilhões em vendas neste exercício fiscal, que termina em outubro.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 
 


