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As diferentes finalidades 
do licensing

E
nquanto algumas empresas utilizam o licencia-

mento para atribuir valor e dar visibilidade à mar-

ca da companhia, outras usam a ferramenta ape-

nas para aumentar as vendas, sem o cuidado de manter 

seu nome aparente. As estratégias variam de empresa 

para empresa e, para entender as diferentes posturas 

adotadas, consultamos um especialista no assunto.

Para o sócio-consultor da TopBrands Rodrigo Puga, 

quando uma empresa opta por utilizar marcas licenciadas 

em seus produtos/serviços, normalmente busca melhores 

resultados em vendas, margens superiores ou, ainda, um 

público consumidor diferente daquele que conseguiria 

com sua própria marca. “A decisão por utilizar tais marcas 

ocorre, principalmente, por conta da força de seu brand 

equity, ou seja, a empresa decide emprestar valores de 

marcas conceituadas, com o intuito de obter resultados 

superiores com seu produto e ou serviço. Nesses casos, o 

mais comum é explorar a marca licenciada como protago-

nista (aquela mais visível aos olhos do consumidor) e, com 

isso, obter todo o seu valor.”

De acordo com o consultor, há riscos na utilização do 

licenciamento que devem ser avaliados pelos gestores. 

“Marcas licenciadas são geridas por terceiros, o que im-

pede um controle total e coloca em risco os resultados 

em situações de crise de imagem. Além disso, licenças 

oneram o preço do produto/serviço, pois demandam 

pagamento de royalties para quem as utiliza.” Rodrigo 

alerta ainda que a marca é um ativo da empresa. “Dessa 

forma, é sempre mais interessante investir em seu for-

talecimento, assim como se aplica na indústria (equipa-

mentos, máquinas etc.) ou na mão de obra”.

O uso de mais de uma marca em um mesmo pro-

duto é chamado de co-branding. “Esta relação inevita-

velmente promove a troca de valores entre estas duas 

marcas. Cabe ao gestor de marketing decidir como 

utilizá-las, definindo o nível dessa relação e que tipo 

de benefício obteria. Trata-se de uma questão estraté-

gica de arquitetura de marcas e que deve ser planeja-

da com bastante cautela. Conhecer as características 

de sua própria marca e da licença é fundamental para 

não cometer erros”, complementa Rodrigo. Abaixo, 

confira a estratégia empregada por algumas marcas:

“TEMOS UM LICENCIAMENTO COM A DUDA 
BÜNDCHEN, CRIADO ESPECIALMENTE PARA 

A MARCA BRANDILI MUNDI, COM OBJETIVO 
DE VALORIZAR A MARCA PRÓPRIA” – 

FLÁVIA DI CELIO, GERENTE DE MARKETING.

Desde 2000, a Brandili trabalha com produtos li-

cenciados, mas também vem construindo sua própria 

marca. O objetivo do licenciamento passa por três di-

mensões: volume de venda, imagem (é interessante 

estar associado a parceiros de renome e ganhar força 

com o target) e oferta complementar de produtos aos 

clientes. A ampla cobertura mercadológica e a força 

de vendas da marca são muito atrativas para os par-
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ceiros, assim como a Brandili se beneficia das marcas 

conhecidas e desejadas. Portanto, a estratégia é ter 

marcas licenciadas fortes que complementem o mix.

Posicionamento: Amor pela criança. Uma vez 

que os personagens fazem parte desse mundo, os li-

cenciados reforçam este conceito, além de oferecer 

mais diversidade em produtos com diferentes identi-

dades. Eles complementam a marca própria da em-

presa, pela relevância no universo infantil.

Visibilidade da própria marca X propriedade 

adotada: A empresa investiu fortemente na marca 

Brandili e esta cresce ano após ano. Os licenciados 

possuem um recall de marca forte pela conexão que 

fazem com mães e, principalmente, com as crianças. 

Além disso, estão presentes em outros segmentos de 

produtos, não apenas em filmes e TV. Nos produtos 

Brandili, os clientes reconhecem a qualidade e o estilo 

produzidos e eles são escolhidos de acordo com a in-

teração que a criança tem com os personagens. Dessa 

forma, o público identifica as duas marcas de forma 

diferente, mas uma empresta atributos positivos a ou-

tra. Para a Brandili, essa relação está bem equilibrada. 

Atuais licenças: A Disney, com Princesas, Marie, 

Pooh e Mickey e Minnie baby, além da linha Marvel, 

com Vingadores e Homem Aranha; a Maurício de 

Souza, com a Turma da Mônica, Chico Bento Baby 

e Turma da Mônica Baby; a Universal Studios, com o 

Pica-Pau, Jolie da Tilibra e Rio 2 da Fox compõem o 

portfólio da empresa. A Brandili ainda licencia a marca 

Duda Bündchen para Brandili Mundi.

Percepção da empresa: Com pesquisas internas, 

por meio de representantes e clientes, a empresa se 

classifica como referência no segmento. São 50 anos 

no mercado, sendo quase em sua totalidade com foco 

exclusivo no mundo infantil. Nossas coleções são mui-

to bem recebidas e cada vez mais temos lojistas mul-

timarcas e interessados por franquias nos procurando. 

As mães adoram a marca e recebemos muitos depoi-

mentos espontâneos nas redes sociais, o que nos faz 

ter essa percepção. Nossos indicadores reforçam es-

ses aspectos qualitativos e, em resultado, a Brandili 

vem crescendo em uma taxa média de 15% ao ano, 

fechando o ano de 2013 com 14 milhões de peças 

produzidas e vendidas.

“OS LICENCIADOS NÃO SÃO O MAIOR 
PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA 

COMPANHIA, MAS ESTA É UMA IMPORTANTE 
FERRAMENTA DENTRO DOS NEGÓCIOS DA 
EMPRESA” – AIRES FERNANDES, DIRETOR 

DE MARKETING DA ESTRELA.

A Estrela trabalha sempre com novidades, oxigênio 

dos negócios da maioria dos fabricantes de brinque-

dos e do próprio mercado. Em média, a empresa tem 

de 200 a 250 novos produtos por ano. Os produtos li-

cenciados, evidentemente, agregam em diversificação 

e qualidade, sendo, também, uma das ferramentas 

que alavancam as vendas. Hoje, os licenciados giram 

em torno dos 30% do faturamento da Estrela.

Posicionamento: A estratégia adotada é a varie-

dade controlada. Diversificação comedida de licenças 

para preenchimento dos espaços de segmentos e para 

alcançar a satisfação do consumidor final. Importante 

estar atento aos fenômenos episódicos. O consumidor 

de brinquedo é bastante dinâmico, alterando suas pre-

ferências no decorrer do tempo. “Os licenciados não são 

o maior percentual de faturamento da companhia, mas 

esta é uma importante ferramenta dentro dos negócios 

da empresa”, diz o diretor de marketing da empresa.

Visibilidade da própria marca X propriedade 
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adotada: A Estrela é uma empresa com 77 anos de 

estrada e é a marca mais lembrada no mercado brasi-

leiro, com Top of Mind em praticamente todos os que-

sitos e avaliações. O equilíbrio acontece naturalmente, 

aliando-se qualidade e know-how a licenças consa-

gradas e de aceitação imediata junto ao público. O 

consumidor, quando chega a um produto licenciado 

com a marca da Estrela, sabe que este é de excelente 

qualidade, seguro, e isso gera o equilíbrio.

Atuais licenças: Peppa Pig (lançamento em 2014 

e grande aposta da empresa), Disney, Warner, Carto-

on Network, Turma da Mônica, Carrossel, Rede TV, Ni-

ckelodeon, Spider Man, Doutora Brinquedos e Thalita 

Rebouças.

Percepção da empresa: A Estrela é um ícone na-

cional. São 77 anos de história, formando gerações 

e alegrando a vida de milhares de pessoas ao longo 

desses anos.

“A FISCHER USA O LICENCIAMENTO 
PRINCIPALMENTE PARA GERAR VENDAS. 

NOSSOS PRODUTOS, VENDIDOS A GRANEL, 
TERIAM UM VALOR MUITO MENOR NO 

MERCADO” – RONALDO CARNEIRO 
WALTER, SUPERVISOR NACIONAL DE 

VENDAS DA FISCHER.

A Fischer trabalha focada, sobretudo, na qualida-

de, na distribuição e no pós-venda.

“A maçãzinha da Turma da Mônica foi o primei-

ro produto do setor de hortifruti a ganhar marca e 

embalagem diferenciadas. Assim, criamos uma nova 

categoria para o setor e, hoje, ela é bastante utilizada 

em diversos produtos.”

Posicionamento: Optamos por fazer a diferen-

ça em relação à concorrência e ainda por fidelizar o 

consumidor.

Visibilidade da própria marca X propriedade 

adotada: “Para isso, teríamos de investir uma verba 

muito grande em marketing. Porém, isso não é nada 

fácil neste ramo do agronegócio.”

Atuais licenças: Somente a Turma da Mônica 

(Mauricio de Sousa Produções).

Percepção da empresa: Marca referência no seg-

mento.

No momento, a empresa está ampliando o leque 

de produtos. Hoje, já existe a pera rocha e o kiwi licen-

ciados pela Turma da Mônica, além das maçãs. A ideia 

é lançar mais um produto ainda neste ano.

“ALÉM DE ALAVANCAR AS VENDAS, 
A PRINCIPAL VANTAGEM É QUE O 

LICENCIAMENTO PERMITE QUE A LUPO 
ASSOCIE SEU NOME ÀS MARCAS DE 

RENOME” – CAROLINA PIRES, DIRETORA 
COMERCIAL E MARKETING DA LUPO.

Nosso objetivo é gerar volume de vendas. Mas, 

quando escolhemos um licenciamento, optamos por 

marcas que valorizem a marca Lupo, além de gerar 

vendas. Escolhemos licenciados cuja marca possua boa 

reputação e prestígio, em ramos de atuação comple-

mentares ao da Lupo.

Posicionamento: Optamos por esta dinâmica em 

função da tradição e do tempo de existência da marca 

Lupo. Não poderia ser de outra forma. São quase 100 



anos de marca líder no mercado brasileiro em vários 

segmentos.

Visibilidade da própria marca X propriedade 

adotada: No caso da Lupo, ao produzir um produto 

licenciado, não queremos que nossa marca “brigue” 

com ele, até pela rigorosa escolha. Pelo contrário, a 

torcida internamente é para que o licenciado venda o 

máximo possível.

Atuais licenças: Na linha para bebês, a Lupo ofe-

rece meias com os personagens da Disney, a Galinha 

Pintadinha e os Patati Patatá. Na linha Kids (meias, 

cuequinhas e calcinhas), os personagens são Barbie, 

Hello Kitty, Max Steel, Superman, Hot Wheels, Angry 

Birds, Ben 10, Batman, Everlast, Toy Story 3 e Carros 2. 

Já os pijamas infantis têm os personagens da Disney, 

a Barbie e o Ben 10. Para os adultos, a Lupo produz 

cuecas com as marcas Everlast, Cavalera e Forum, e as 

meias masculinas TNG, Forum e Rebook.

Percepção da marca: A Lupo é referência no seg-

mento e ícone, já que o símbolo permite o reconheci-

mento da marca nas roupas que produzimos.

“EXECUTAMOS NOSSA ESTRATÉGIA TANTO 
POR MEIO DE PRODUTOS COM O LOGO TOP 
CAU, QUANTO COM A PRODUÇÃO DE OVOS 

EXCLUSIVOS. A ESCOLHA FOI FEITA PARA 
ESTABELECER UM REAL DIFERENCIAL NO 

MERCADO DE PÁSCOA” – ALAIS FONSECA, 
GERENTE DE MARKETING.

A fim de valorizar a própria marca e obter o cres-

cimento de mercado, a empresa optou por mais de 

um modelo.

Posicionamento: “Executamos nossa estratégia 

tanto por meio de produtos com o logo Top Cau, 

quanto com a produção de ovos exclusivos. A escolha 

foi feita para estabelecer um real diferencial no mer-

cado de Páscoa.”

Visibilidade da própria marca X propriedade 

adotada: É possível equilibrar os dois, só depende do 

objetivo no momento para cada licença.

Atuais licenças: Senninha, Backyardigans, Dora, 

My Little Pony, Bubble Guppies, Bob Esponja, Marie, 

Pica-Pau, Monstros, Bratz, Bratzillaz, Meu Malvado 

Favorito, Winx, Club Penguin, Kung Fu Panda, iCarly, 

Big Time Rush, Nerf, Ariel, Tartarugas Ninja, Frozen, 

Transformers e Hello Kitty.

Percepção da empresa: Referência no segmento, 

pelo volume e pela visibilidade.

Segundo Rodrigo, a construção de uma marca 

passa por fases, começando com a necessidade de 

se criar identificação. Em seguida, deve-se estabele-

cer relações racionais e emocionais com seu público, 

culminando em um processo de compra que pode ser 

mais ou menos intenso, dependendo da força de seu 

brand equity. “Marcas novas demandam o trabalho 

de base e isso requer investimentos. Marcas consoli-

dadas naturalmente transmitem sua força, seus valo-

res e sua personalidade, facilitando a conexão com o 

público e promovendo maior envolvimento”.

Por fim, o consultor alerta que, para um negócio em 

estágio inicial e que tem pretensões de resultados rápi-

dos, a decisão de utilizar marcas licenciadas pode ser 

uma boa estratégia. “Buscar marcas fortes que possam 

complementar em mercados e públicos que a empresa 

deseja atuar é uma saída. Como em um casamento, é 

importante que os valores e significados sejam simila-

res, favorecendo a construção de uma imagem forte e 

gerando valor para ambas”, finaliza. 

TopBrands – www.topbrands.com.br
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