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RESUMO 
Este trabalho visa apresentar o licenciamento e sua importância como uma ferramenta 

publicitária e mercadológica, mostrando dois estudos de caso de produtos licenciados, tanto 

nacional quanto internacionalmente, a exemplo das marcas Zara, C&A e ELLE. O artigo 

também faz um breve levantamento do contexto de surgimento dessa prática no país, as 

vantagens e desvantagens, diferenças com relação a franquia, e o que está em jogo quando se 

tem envolvido os direitos de uso de imagem e marca, seja de personagens, figuras públicas, 

criativos etc. 

 

PALAVRAS-CHAVE: licenciamento; publicidade; marca; direitos de imagem. 

 

 

 

A alma do negócio 

Esse trabalho consiste em uma análise sobre as práticas de licenciamento como 

ferramenta de marketing, fruto do módulo de Promoção de Vendas e Merchandising da 

disciplina de Laboratório de Mídias Impressas, do curso de Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda da UFPA. A ideia era conceituar e analisar como se dava a prática do 
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licenciamento entre as empresas, focando principalmente nas fast-fashion, e contextualizar o 

surgimento desse tipo de parceria aqui no Brasil.  

“Nossos avós portugueses diziam que ‘a propaganda é a alma do negócio’.                 

Mas estavam apenas perto da verdade... A propaganda ajuda a criar a verdadeira alma do 

negócio – que é a marca. ” (GRACIOSO, 2006, p.19). Estamos cada vez                          mais 

inseridos em uma dinâmica de mercado pautada em representações e significados, o que nos 

leva a pensar na imagem e valor das marcas para a construção e alavancagem de empresas, 

não só em termos monetários, mas como caráter de diferenciação, respeitabilidade e 

aceitação.  

Tim Calkins define marca como “um conjunto de associações                    vinculadas a 

um nome, sinal ou símbolo, relacionadas a um produto ou serviço” e,                    faz uma 

breve distinção entre nome e marca, pois para ele o diferencial são as associações (ou a falta 

delas, no caso do nome, que é “simplesmente um nome”). Segundo Calkins (2006, p. 1), “um 

nome torna-se uma marca quando as pessoas o vinculam a outras coisas. Uma marca é bem 

parecida com a reputação”.  

Uma boa reputação contribui para o reconhecimento e atratividade e, “uma vez 

reconhecidas pelo consumidor, as marcas geram um conjunto de associações, que, tomadas 

em conjunto, constituem o que se chama ‘imagem de marca’” (MARTINS, 2004, p. 52). 

Outro conceito de vital importância é o brand equity, que é o “resultado de tudo o que o 

consumidor vê, aprende, sente e ouve sobre a marca, ou seja, é resultado de todas as 

experiências do consumidor com a marca ao longo do tempo” (JUCÁ; JUCÁ, 2009, p. 15). O 

branding equity ou valor agregado de uma marca constitui um importante diferencial de 

mercado tendo em vista que:  

Ao adquirir tal brand equity, a marca torna-se cobiçada e valorizada, 

passando a ser procurada para obtenção da licença com maior frequência e 

interesse, o que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo 

no patrimônio da empresa. O brand equity construído para uma marca é, por 

vezes, tão significativo que influencia na maneira do seu licenciamento, o 

que pode acontecer em segmento totalmente distinto daquele a qual está 

registrada (...). No universo dos direitos autorais, é comum o licenciamento 

de personagens e imagens de pessoas famosas para conceber um 

determinado brand equity a um produto. (CESÁRIO, 2009, p. 89).  

 

A partir dessas perspectivas, buscamos entender e analisar uma ferramenta de 

marketing muito utilizada: o licenciamento. Adotado com base na reputação e percepções 

positivas, e tendo em vista o valor agregado do que será licenciado, a ferramenta alia 



 

determinada marca, figura pública ou personagem a um produto, cuja finalidade inclui o 

aumento de vendas, ampliação de mercados, promoção do nome da empresa licenciada entre 

outras que serão abordadas mais adiante.   

O licenciamento é o direito legal de utilizar uma marca, imagem ou qualquer 

propriedade intelectual registrada durante um período determinado em um produto ou serviço. 

Segundo a ABRAL (Associação Brasileira de Licenciamento) o termo mais apropriado para 

se referir ao direito de propriedade industrial é royalty
8
, enquanto que para personagens e 

obras artísticas é copyright
9
 ou direito autoral.  

A prática também é considerada uma estratégia de expansão que se apoia em parceiros 

locais, evitando riscos que poderiam surgir de um grande investimento. Ainda segundo a 

ABRAL, em 2016, 70% do mercado de licenciamento são referentes ao entretenimento, e 

dentre os segmentos que mais se utilizam dessa técnica/modalidade, estão os brinquedos e 

itens de papelaria.  

O Brasil está entre os seis países que mais faturam com o licenciamento, junto aos 

Estados Unidos, Japão, Canadá, Inglaterra e México. No Brasil, os contratos de licenciamento 

foram instituídos inicialmente para proteger as marcas estrangeiras, sendo na época da 

ditadura militar reforçada a ideia de trocas técnicas e o investimento em território nacional, 

evitando a remessa de royalties ao exterior. 

 Existem também outras formas de ter o direito de uso de uma imagem e usá-la como 

uma estratégia para alavancar os negócios, a exemplo da franquia, que muitas vezes é 

confundida com o licenciamento, como veremos mais adiante. Além disso, contextualizamos 

o surgimento dessa prática no Brasil, e selecionamos cases de grandes marcas de fast-fashion: 

a Zara e a C&A, e como se deu a repercussão dos usos de outras marcas em suas coleções.  

 

Vantagens e desvantagens do licenciamento  

 O licenciamento é um processo que engloba benefícios e também riscos para ambas 

as partes envolvidas. Por isso, é muito importante que todas as intenções acerca da transação e 
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também os desdobramentos provenientes da utilização de uma marca, imagem ou propriedade 

intelectual estejam explícitas mediante o contrato firmado.  

 Para o licenciador (que cede a licença), a principal vantagem está na receita gerada 

pelo licenciamento. O detentor da marca ou bem licenciado ganha a possibilidade de ter um 

maior foco no desenvolvimento, fortalecimento e controle da propriedade em questão. Este 

processo também permite que empresas de grande porte garantam sua presença em ambientes 

regionais, com a expertise de empresas menores que detém um conhecimento mais 

aprofundado sobre o lugar.   

Mas a concessão do direito de uso também envolve riscos. Um deles está presente no 

âmbito do controle sobre o licenciado, que para uma empresa chega a ser mais difícil do que 

gerir suas próprias instalações de produção e vendas. Outro aspecto reside na questão da 

renovação de contratos, pois se por acaso o licenciador abrir mão do lucro gerado pelo 

licenciamento poderá, ainda que sem intenção, ter contribuído para o surgimento de um 

concorrente forte no seu mercado de atuação.  

Para o licenciado (que adquire a licença), as vantagens giram em torno do instantâneo 

reconhecimento e valorização por parte do público, geradas pela empatia com a marca, 

personagem ou artista em questão. Há também uma economia tanto financeira quanto do 

tempo que normalmente seria necessário para inserir e consolidar uma marca nova no 

mercado. Através do licenciamento, ocorre uma “apropriação automática” dos conceitos e 

valores ligados à marca, que consequentemente cativa o público fidelizado a ela. Dessa forma, 

a soma de todas essas possibilidades resulta em um aumento expressivo nas vendas em um 

curto prazo.  

O licenciamento não é uma prática adotada somente por empresas pequenas para se 

inserir no mercado. Há também empresas detentoras de marcas sólidas, que optam por 

licenciar outra marca para lançar outro produto, linha ou serviço.  

Visto dessa forma, o licenciamento pode ajudar muito na administração de 

marcas de uma empresa, mesmo que ela já seja detentora de uma marca 

forte. Linhas que têm conceitos muito diferentes da marca da empresa 

podem ser bem-sucedidas ao se associarem a uma marca compatível. Com 

isso, a empresa evitará conflitos de percepção entre diferentes grupos de 

clientes e evitará o enfraquecimento de sua própria marca. (RABELO, 2007, 

s/p). 

 

A principal desvantagem de se licenciar uma marca está na dependência criada com o 

licenciante, visto que o sucesso nas vendas estará atrelado à uma propriedade alheia. Com 

isso, há um risco de um aumento dos royalties cobrados pela utilização da marca ou 



 

propriedade intelectual em questão, dependendo do sucesso obtido no primeiro momento do 

contrato, aplicados na renovação deste, se houver. 

 

Franquia versus licenciamento   

Para se iniciar um negócio próprio e, ou reiniciar um empreendimento é necessário 

obter conhecimentos básicos que podem fazer a diferença no formato a ser seguido pelo seu 

empreendedor. É a partir daí que entra em cena a diferença entre o licenciamento e o sistema 

de franquias, que por mais que sejam semelhantes no ponto de vista contratual, possuem suas 

normas e regras particulares. 

A franquia é um processo mais complexo, que vai além do direito de uso de imagem. 

A franqueadora dá a base para o negócio, fornecendo inúmeros benefícios como toda 

formatação de negócio, manuais de operação e transferindo o conhecimento sobre a produção, 

comercialização e/ou distribuição de produtos e serviços.   

Os contratos são estabelecidos, possuindo regras sobre o direito de realização de 

propagandas e direitos e deveres para franqueador e franqueado, incluindo a entrega de 

modelo de negócio formatado, podendo ser replicado em sistemas de negócio ou rede. Nesse 

formato o franqueador ensinará todo o passo a passo para a instalação do negócio e o 

franqueado deverá seguir todos os detalhes e padrões estabelecidos, a fim de diminuir o risco 

de o negócio fracassar.  

O licenciamento por sua vez, é mais simples, possibilitando apenas o direito de usar 

uma marca ou serviço e vender os produtos do licenciado.  Para Santos e Peressim,  “a função 

do licenciamento é promocional, servindo para alavancar vendas a curto prazo” (SANTOS; 

PERESSIM, 2011, p. 44), ou seja, a utilização da imagem, geralmente é feita de uma marca 

maior para uma menor, a marca menor compra os direitos de uso da marca maior para que a 

imagem das marcas possam ser unidas e assim alavancar as vendas.  Ainda assim,  é possível 

observar as duas práticas em uma mesma empresa, a exemplo da rede de fast food Mc 

Donald’s, uma das mais reconhecidas do mundo, que segundo informações do seu site
10

, tem 

mais de 80% de seus restaurantes seguindo o modelo de franquia. Concomitantemente, a rede 

utiliza o licenciamento nos famosos brindes do McLanche Feliz, os quais costumam ser 

brinquedos licenciados de desenhos e filmes que estejam em alta e atraiam um grande 

público. 
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O licenciamento no Brasil: A Turma da Mônica como ponto de partida 

No Brasil, os contratos de licenciamento só começaram a fazer parte do mercado 

quase 30 anos depois do seu avanço nos Estados Unidos, até nossos vizinhos latinos já 

haviam iniciado o mercado de licenciamento muito antes do início no Brasil. A entrada do 

processo de licenciamentos se deu por meio do cartunista Maurício de Sousa e seus 

personagens de desenhos em quadrinhos, os seus mais famosos, “A Turma da Mônica”. 

 “O licenciamento como estratégia de marketing existe no Brasil desde 1940, e tem 

evoluído” (FEIJÓ; LAGE, 2014. p.2), assim em meados da década de 1970 Maurício de 

Sousa foi pioneiro no processo de licenciamento de produtos utilizando os personagens de 

seus quadrinhos. A priori as aventuras da “Turma da Mônica” eram ligadas a jornais, nos 

quais as histórias eram publicadas, mas devido ao grande sucesso, não muito tempo depois 

saiu o primeiro exemplar da revista com mais de 200 tiragens. Essa fama, a grande aceitação 

do público e o vínculo criado pelo público com os personagens foi o ponto certo para que 

pudesse investir em algo maior. Maurício logo organizou uma equipe e montou uma empresa 

própria para produzir as revistas, e partir dessa equipe liberar sua marca para o licenciamento. 

As empresas com pouca ou nenhuma ideia de como trabalhar o licenciamento viram a partir 

deste ponto uma grande oportunidade de trazer para suas marcas aqueles personagens, 

aumentando assim o interesse, e também agregando valores de “Turma da Mônica” as suas 

marcas. 

O Brasil apesar de ter entrado tardiamente no mercado de licenciamento em relação 

aos outros países norte-americanos – década de 1940 -, e aos vizinhos latinos (SANTOS; 

PERESSIM, 2011), está hoje entre os países que mais lucram com licenciamento. Somente no 

ano de 2016, o país alcançou mais de 17 bilhões de reais, prevendo para o ano de 2017 um 

crescimento de 5%
11

.  Segundo Santos e Peressim (2011, p.27), “é um segmento em 

maturação, que aos poucos se organiza, se profissionaliza e oferece com mais segurança e 

conhecimento, o licenciamento como ferramenta de vendas”. 

 

O Caso Zara e Tuesday Bassen  

A Zara é uma das maiores vozes entre as lojas de departamentos e uma das grandes 

responsáveis pela emancipação do fast fashion e da produção just-in-time no mundo. Com 
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uma série de produtos de grande apelo visual e de marketing, a Zara se estabeleceu como uma 

grande rede de vendas pelo seu planejamento em produção e seu posicionamento antenado à 

moda e tendências.  

O grupo nasceu na Espanha, fundada por Amancio Ortega, em 1962. O que começou 

como um grupo pequeno, no final dos anos 80 para os 90, já se estendia e desenvolvia redes 

de contato por todo mundo, consolidando-se primeiramente na Espanha e tendo matrizes em 

Portugal, França e Estados Unidos. “Em 2002 (…) Zara contava com 507 lojas, e 488.400 m2 

de área de vendas. ” (MINADEO, 2008, p. 7), passando a ser um sucesso mundial entre os 

varejistas. Segundo Gabriela Duarte (2015) a Zara obteve sucesso após a superação do 

fracasso empresarial vivenciado por Amâncio, com sua empresa anterior, de facção de roupas. 

Através de um planejamento pautado em velocidade em todos os processos de 

desenvolvimento de produtos, e com isso fazendo com que seja a primeira a colocar os 

produtos com suas respectivas linhas de novidades em estoque. Tão rápido quanto seu ritmo 

de produção, é o seu ritmo de venda, a Zara encontra na ânsia por novidades do consumidor, o 

sentido para viver.  

Duarte (2015) aponta a questão do preço final como principal atrativo para o consumo 

na Zara. Isso se dá por uma estratégia clara adotada pela loja e que é pivô da maioria dos seus 

escândalos.  

Para conseguir revender uma roupa barata, “na última moda” e de rápida 

produção, a marca trabalha com ao menos três parâmetros: a criação dos 

estilos é baseada na cópia, a mão-de-obra das confecções não é devidamente 

valorizada e a qualidade das peças é de baixa durabilidade. (DUARTE, 

2015, p. 4).  

 

A Zara não dita moda, ela a segue; e nunca foi inicialmente objetivo da Zara investir 

em criatividade e qualidade de produtos. A empresa estrategicamente, serve o que as pessoas 

querem ser servidas, sem pensar duas vezes e conquista seus clientes através do apelo que 

seus produtos têm no ponto-de-venda. Este é o motivo que nos leva a analisar o case de julho 

de 2016, em que a Zara é acusada de plágio por Tuesday Bassen, uma ilustradora americana. 

“Tuesday Bassen é uma premiada ilustradora que vive em Los Angeles”, diz seu site pessoal. 

Com 26 anos e seguindo a vida como artista independente (ou como os sites geralmente se 

referem a ela: artista indie), Tuesday já trabalhou para grandes empresas como Lucky Peach, 

Playboy, The New Yorker, United Nations, Nike, Adidas e muito mais. Com um estilo 

consolidado, desenvolve ilustrações principalmente de garotas e seus cotidianos, sendo 



 

influenciada e influenciadora de artistas plásticas, designers e ilustradoras que seguem a 

vertente Riot Grrrl, com artes principalmente para o público feminino e empoderado. 

 

    

Entretanto não foram apenas suas artes copiadas e estampadas em roupas que 

repercutiram, o próprio posicionamento da Zara, quando acusada, foi tema de discussão. 

Segundo entrevista traduzida do The Fashion Law na Life&Style, Tuesday disse:   

O meu advogado entrou em contacto com eles devido aos designs Keep Out 

[um pequeno diário azul com um olho no meio], Heart Lolli [um chupa-

chupa em forma de coração] e à bandeirola a dizer Girls e responderam com 

imagens genéricas de fotografias de chupas com corações. Disseram que o 

meu trabalho era demasiado simples e que ninguém saberia que era eu, 

porque a Zara tem 98 milhões de visitantes e eu sou uma artista 

independente. (BASSEN, 2016, s/p). 

 

A postura da Zara diante do caso foi reforçada na carta de posicionamento em que ela 

desconsidera o trabalho de Tuesday e o chama de clichê e nada distintivo. “Parece que a Zara 

está a ignorar o fato de que ilustrações originais estão sujeitas a proteção de direitos de autor 

assim que são criadas” diz Tuesday em entrevista.  

Duarte (2015) afirma que “apesar de alguns ativistas ambientais colocarem muitas 

vezes o consumidor como vítima da indústria, isso já não pode ser aceito, deve-se olhar a 

produção e o consumo como as duas faces da mesma moeda. ” (DUARTE, 2015, p. 8). 

Partindo da quantidade de seguidores que Tuesday possui nas redes sociais - 167 mil 

seguidores no Instagram e 19,3 mil seguidores no Twitter- é notável que sua arte é bem 

difundida e divulgada. E a procura por seus produtos de uma maneira mais rápida e fácil faz 

com que o consumidor também assuma sua parcela de culpa, partindo do princípio que ele 

Figura 1 – Colagem comparativa das artes produzidas por Tuesday 

Bassen e os produtos da Zara com cópia das ilustrações da artista 

 

 
Fonte: BASSEN (2016) 



 

consome o trabalho da ilustradora de forma barata, corroborando para a desvalorização do seu 

trabalho. 

 

C&A e Elle  

A C&A é uma empresa centenária de origem holandesa, criada em 1841 pelos irmãos 

Clemens e August. Atualmente constitui uma cadeia internacional de lojas de vestuário e, no 

Brasil atua há 40 anos (AVELAR JUNIOR, 2011, p. 167). Segundo os professores Luiz 

Garcia e Francisco Gracioso, empresa desde a sua fundação, manteve a filosofia de trabalho 

que consiste em “vender o melhor da moda por preço justo” (GARCIA; GRACIOSO, 2008). 

Embora atenda diferentes faixas etárias e classes econômicas, ela busca se firmar como uma 

empresa jovem, vendedora de roupas de custo razoável, mas cheias de estilo e sempre ligada 

às tendências do mundo fashion.  

É importante destacar que a imagem que a marca detém atualmente é fruto de uma 

forte estratégia mercadológica de reposicionamento da marca, na qual a propaganda é de vital 

importância, haja vista que:  

Ao longo dos anos, muitas de suas campanhas criaram novos padrões na 

comunicação de varejo, sempre com o objetivo de apresentar a C&A como 

lançadora de moda. O sucesso alcançado é ainda mais notável quando se 

sabe que as grandes grifes do mundo da moda não estão à venda nas lojas da 

C&A, Mas as tendências, que são determinadas pelos estilistas importantes 

do mundo, estão. E isso é o mais importante para este representativo nicho 

de mercado. (GARCIA; GRACIOSO, 2008, p. 4).   

 

Com objetivos bem definidos, visando renovação constante e sempre em busca de 

promover sua marca e gerar lucros e valor agregado, a C&A já firmou vários contratos de 

licenciamentos, desde o setor infantil, com a utilização de corners 
12

 de marcas como Barbie e 

Hot Wells até o uso da imagem de modelos, celebridades e estilistas famosos, tais como 

Gisele Bündchen, Kim Kardashian, PatBO, Karl Lagerfeld entre outros.  

No início de agosto de 2016, a C&A anunciou sua mais nova parceria de 

licenciamento, a revista Elle. A revista de origem francesa, é uma das maiores e mais 

importantes do mundo da moda, apresenta mensalmente, editoriais, tendências, desfiles e 

notícias do segmento. Este ano (2016), completa 70 anos desde sua primeira publicação em 

1945.  Para comemorar o aniversário e consequentemente homenagear 70 anos de moda do 
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qual a revista faz parte, foi lançada no dia 23 de agosto, uma coleção
13

 cápsula de sete little 

black dress, sete versões diferentes do “pretinho básico/clássico” relembrando o estilo e 

trajetória da moda feminina dos anos 1940 até 2000
14

. A coleção conta ainda com três 

modelos de t-shirts, e um de calça e camisa. 

 

Em entrevista ao Fashion Foward (FFW)
15

, Suzana Barbosa, diretora da Elle conta 

que o licenciamento com uma empresa brasileira é algo almejado há muito tempo, pois fora 

do país, a revista já possui vários produtos licenciados e afirma otimista, que “a ideia dos 

vestidos surgiu para comemorar os 70 anos da revista no mundo. É o nosso primeiro 

licenciamento no Brasil e estamos super felizes de estar junto com a C&A nessa nova 

experiência”. A coleção foi elaborada para atender aos fãs da revista e amantes e aficionados 

pela história da moda, faz com que a C&A atenda à uma parcela diferenciada de mercado.  

 

Considerações finais 

 Do trabalho realizado, consideramos interessante como se desenvolveu o case Zara, 

que além de não reconhecer o erro ou antes mesmo de ter feito uso indevido, ter procurado a 

Tuesday para estabelecer parceria, seguiu desqualificando a artista e ignorando os direitos 

autorais da mesma. Nesse caso, perdeu-se a oportunidade de uma possível parceira de 

sucesso, que agregaria valor à marca e às peças por ela produzidas, oferecendo benefícios 

para ambas as partes. De um lado, a ilustradora teria suas criações mais popularizadas e 

                                                           
13

 Para visualizar todas as peças da coleção acesse: <http://www.cea.com.br/cea-apresenta-elle/vitrine?>. 
14

 Para saber mais sobre a coleção acesse: <http://mdemulher.abril.com.br/moda/elle/ca-e-elle-se-juntam-para-

criar-uma-colecao-de-vestidos>.  
15

 Site de conteúdo da Lumi5, empresa do grupo Luminosidade, é também o site (independente) do São Paulo 

Fashion Week e referência em cobertura de moda no Brasil. A matéria em que Suzana Barbosa dá entrevista está 

disponível em: <http://ffw.com.br/noticias/moda/ca-lanca-colecao-com-revista-elle-brasil-com-foco-nos-

vestidos/>.  

Figura 2 –  Imagem divulgação vestidos da coleção Elle 70 anos de estilo 

 
Fonte: loja online C&A 



 

reconhecidas e a Zara por sua vez, iria ter um diferencial em relação às concorrentes, 

apresentando pelas assinadas criadas em parceria com uma ilustradora já conhecida em seu 

ramo. 

 O case C&A e ELLE, trouxe um parâmetro de boas parcerias e da diversificação da 

C&A com relação às mesmas. A marca mostra que pode ser uma loja voltada para a produção 

em massa, mas que ainda assim oferece diferencial, lançando tendências de moda e agregando 

valor de grandes nomes do mundo da moda que por vezes são inacessíveis ao grande público 

consumidor de fast fashions. 

 Pontos interessantes a serem levantados em pesquisas mais aprofundadas sobre 

licenciamento, são com relação a questões específicas dos direitos autorais de ilustradores no 

mundo da moda, bem como o feedback do público de ambas as marcas no que diz respeito à 

essas parcerias a exemplo da C&A e ELLE, e como é segmentado e escolhido esse de público 

específico de determinadas coleções em conjunto. 

Por fim, a partir da pesquisa e estudo de casos realizados, concluímos que o 

licenciamento constitui uma ferramenta com alto poder de atração de investimentos e de 

público. Quando usada com ética e cautela, pode não só criar uma produtiva parceria entre 

marcas como gerar uma identificação e até uma fidelização dos consumidores com a empresa. 

Percebemos também, que mesmo o Brasil tendo começado a usar o licenciamento tardiamente 

em relação a alguns países, ele conseguiu construir um negócio lucrativo e que hoje o fazem 

ser um dos maiores países que lucram com essa prática. 
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