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RESUMO 

 

Adentrar no mundo do licenciamento não é um trabalho fácil, primeiro por não ser uma área 

tão conhecida e também por ser um tema muito abrangente e complexo. Pessoas entendidas da 

área afirmam que para uma boa base de Licenciamento de Marcas você necessita um ano 

aproximadamene. Além desses dois pontos, temos também a escassez de literatura no Brasil. O 

presente trabalho utilizá-se o método de pesquisa-ação, no qual o pesquisador está dentro do 

problema, no caso, dentro de uma empresa de Licenciamento de Marcas, mas a identidade da 

empresa será mantida em sigilo, bem como seus dados. O estudo retrata o contexto da área em 

questão, dados e números sobre este mundo do licenciamento e também experiêcias da autora. 

Possui como resultados maneiras de se iniciar o licenciamento de marcas em uma comapania, 

de prospectar novos licenciados, os motivos para licenciar e todo o acompanhamento que uma 

empresa licenciante deve realizar com seu parceiro, tornando-se um guia de Licenciamento de 

Marcas para indivíduos ou empresas leigas na área e como auxiliar em horas de dúvidas. O guia 

começa desde a prospecção de um novo licenciado, todos os trâmites e documentos necessários 

para assinar um contrato, passa também por todos os mecanismos de acompanhamento ao longo 

de uma parceria de licenciamento, mecanismos financeiros, de marketing, pulicidade, trade 

marketing e vai até a finalização de um contrato e seus motivos. O guia relata também as 

percepções do autor sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Licenciamento; Licenciamento de Marcas; Licenciamento de Personagens; 

Licenciamento de Personagens e Marcas; Guia de Licenciamento de Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Entering the world of licensing is not an easy job, first because it is not such a well-known area 

and because it is a very comprehensive and complex topic. Knowledgeable people in the field 

say that for a good basis for Trademark Licensing you need approximately one year. In addition 

to these two points, we also have a shortage of literature in Brazil. The present work uses the 

action research method, in which the researcher is inside the problem, but the identity of the 

company in which he works in the area will be kept confidential, as well as his data. The study 

portrays the context of the area in question, data and numbers about this world of licensing and 

the author's experiences. It has as a result ways to start brand licensing in a company, to prospect 

new licensees, the reasons to license and all the follow-up that a licensing company must carry 

out with its partner, becoming a Brand Licensing guide for individuals or lay companies in the 

area and how to help in times of doubt. The guide starts from the prospect of a new licensee, 

all the procedures and documents necessary to sign a contract, it also goes through all the 

monitoring mechanisms throughout a licensing partnership, financial mechanisms, marketing, 

publicity, trade marketing and goes until the conclusion of a contract and its reasons. The guide 

also reports the author's perceptions on the topic. 

 

Keywords: Licensing; Trademark Licensing; Character Licensing; Character and Brand 

Licensing; Brand Licensing Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Termos de acordo ............................................................................................ 28 

Quadro 2. Termo e condição padrão ................................................................................ 30 

Quadro 3. Reporte de vendas ........................................................................................... 35 

Quadro 4. Template de Acompanhamento de Vendas ..................................................... 36 

Quadro 5. Template Forecast ........................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABRAL – Associação Brasileira de Licenciamento ......................................................... 13 

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial ......................................................... 16 

BDI – Development Iniciatives Found .............................................................................. 22 

MAE – Minimum Marketing & Advertising Expenditures............................................... 22 

CPF - Cadastro de Pessoa Física ....................................................................................... 22 

BIX – Bridger Insight XG ................................................................................................. 22 

FDL – Facility Declaration Letter .................................................................................... 22 

NDA – Non-Disclosure Agreement ................................................................................... 22 

FOB – Free on Board......................................................................................................... 24 

GWP – Gift with Purchase ................................................................................................ 29 

TV – Televisão .................................................................................................................. 25 

A&P – Advertising and Promotion ................................................................................... 25 

CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária ............................... 33 

B2B – Business to Business ............................................................................................... 33 

YTD – Year to Date........................................................................................................... 34 

YTG – Year to Go ............................................................................................................. 36 

SG&A – Selling, General & Administrative Expense ....................................................... 38 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica .................................................................. 38 

SINTEGRA – Pesquisa de Situação Cadastral do IE ........................................................ 38 

SERASA – Central de Serviços de Bancos ....................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13 

1.1.Contexto e história do licenciamento............................................................... 13 

1.2.Relevância deste trabalho ................................................................................ 14 

1.3.Estrutura do trabalho ........................................................................................ 15 

REVISÃO TEÓRICA ..................................................................................................... 16 

2.1. O que é licenciamento..................................................................................... 16 

2.2. Importância econômica do licenciamento de marcas ..................................... 17 

2.3. Principais tipos de licenciamento de marcas .................................................. 17 

2.4. Constatação da escassez de literatura ............................................................. 18 

2.5. Revisão de literatura ....................................................................................... 19 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................................. 20 

GUIA LICENCIAMENTO DE MARCAS E PERSONAGENS ................................. 21 

4.1. Prospectando novos licenciados ..................................................................... 21 

4.2. Documentos necessários ................................................................................. 21 

4.3. Garantia mínima, royalty, MAE e BDI........................................................... 23 

4.4. Canais de vendas ............................................................................................. 26 

4.5. Exclusividade .................................................................................................. 26 

4.6. Contrato de licenças de marcas ....................................................................... 27 

4.7. Desenvolvimento de produto .......................................................................... 31 

4.8. Acompanhamento do licenciado ..................................................................... 32 

4.8.1. Publicidade, marketing e aprovações........................................................... 32 

4.8.2. Trade Marketing .......................................................................................... 33 

4.8.3. Business review ............................................................................................ 34 

4.8.4. Financeiro .................................................................................................... 34 

4.9. Renovação de contrato de licenças ................................................................. 37 



 

 

4.10. Finalizando um contrato de licenças ............................................................. 37 

4.11. Verba ............................................................................................................. 38 

CONTRIBUIÇÃO GERENCIAL .................................................................................. 40 

CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA .................................................................................. 41 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ......................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS............................................................................................................... 44 

ANEXO 1 .......................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será contextualizado o trabalho como um todo, busca-se contar um pouco 

da história do licenciamento de marcas e personagens, bem como mostrar o porquê da escolha 

do tema, além das perspectivas metodológicas que permeiam este estudo. 

 

1.1.Contexto e História do Licenciamento 

Segundo a Associação Brasileira de Licenciamento – ABRAL (2019, p.1), 

licenciamento: 

É o processo legal pelo qual o detentor, criador ou autor de uma marca, nome, 

logotipo, imagem, personagem ou qualquer outra propriedade intelectual, legalmente 

protegidos, autoriza ou cede o direito de seu uso em um produto ou serviço, durante 

um determinado período de tempo, em uma área geográfica específica, em troca de 

uma remuneração variável atrelada ao desempenho comercial do produto/serviço ou 

por uma taxa fixa acordada entre as partes. 

Em outras palavras, o licenciamento de marcas consiste no ato de utilizar o nome de 

uma marca em produtos que ela mesmo não fabrica e pagar royalties para isso. Geralmente as 

taxas de royalties são de 3% a 5% para alimentos, 10% para roupas e calçados, 8 a 12% para 

acessórios, 8 a 10% para eletrônicos, 5 a 8% para cosméticos, podendo variar de acordo com a 

marca e o país (ABRAL, 2020). 

Todas as marcas ou nomes de sucesso em uma categoria podem se transformar em 

produtos de sucesso em outras categorias e essa é a essência da disciplina do licenciamento. 

(LICESING, p.7, 2009). 

O licenciamento, como o uso de uma marca de terceiros, pode ter sua origem associada 

na Inglaterra durante o reinando de Henrique II. Essa associação se deve ao fato de que nessa 

época a Weaver’s Company passou a ter o direito de usar a Royal Charter, uma marca que 

comprovava que o produto era feito pela Casa Real Inglesa, e pagar uma taxa ao rei proporcional 

a suas vendas (SILVA, 2005). Com relação à licença associada ao direito autoral, esta 

provavelmente, surgiu também na Inglaterra para proteger obras literárias (DIESENDRUCK, 

2000). 

Os principais países no licenciamento de marcas, são Estados Unidos, Japão, Inglaterra, 

México, Canadá e Brasil. O Brasil possuí cerca de 1.500 empresas licenciadas e 700 licenças 

disponíveis, estando distribuídas entre 60 agências licenciadoras de acordo com pesquisa da 

ABRAL no ano de 2018. Sabe-se que o faturamento de 2020 do licenciamento no varejo no 
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Brasil foi de 21 bilhões de reais e as principais categorias licenciadas foram confecção, 

papelaria, brinquedos e cuidados pessoais (ABRAL, 2020). 

O início do licenciamento no Brasil ocorreu em 1940, teve início com a Editora Abril 

licenciando personagens Walt Disney. Com a população conhecendo os personagens por conta 

das tirinhas, não demorou muito para os personagens Disney começarem a aparecer em festas 

de aniversário, estampas de camisetas e chocolates. Foi apenas em 1968 que Maurício de Souza 

iniciou o licenciamento de personagens, estes foram criados no Brasil e começaram a estampar 

até mesmo latinhas de extrato de tomate da Cica. 

No mercado brasileiro, segundo a ABRAL, entretenimento é a categoria mais 

licenciada, sendo 57% do mercado brasileiro, em seguida vem as marcas esportivas com 15%. 

Com entretenimento queremos dizer filmes, desenhos animados, destinados principalmente ao 

público infantil, que representa 70% do mercado de produtos licenciados em nosso país. O 

Brasil tem seu mercado de licenciamento dominado por produtos licenciados de origem 

estrangeira, contando com apenas 13% de produtos provenientes da América Latina 

(RAUGUST, 2012). 

 

1.2. Relevância do trabalho 

Pretende-se, com este trabalho, trazer o máximo de informação sobre o cenário do 

licenciamento, contribuir com estudos, pesquisas e práticas sobre este tema, para que ele seja 

cada vez mais difundido. Objetiva-se, então, realizar um guia modelo para empresas e 

indivíduos que queiram licenciar suas marcas, ou seja, quem possuí uma marca e queira fazer 

dela uma licença. Para isso, busca-se mostrar no guia desde a prospecção de um novo 

licenciado, a escolha das categorias que precisam de novos licenciados até o sell out desses 

produtos. 

A pesquisadora realizará um guia detalhado para quem estiver começando, e assim, 

conseguir dar continuidade, somado a isto, o trabalho também se volta para quem já está na 

área, de modo que este sujeito possa consultar e tirar dúvidas no material. Este será detalhado, 

com o passo a passo de cada etapa do licenciamento de marcas e personagens na visão do 

licenciador. 

Diante disto, o presente estudo tem por objetivo principal - aumentar o volume 

bibliográfico sobre o tema. Como objetivos específicos, busca-se: 
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• Auxiliar empresas, pessoas, grupos a abrirem a porta do licenciamento e terem 

a oportunidade de iniciar, otimizar seu negócio.  

• Apresentar peculiaridades do licenciamento e suas várias formas de aplicação 

com um enfoque em licenciamento de marcas.  

• Descrever a todos como este tema é amplo e explicar pelo menos um pouquinho 

do mundo de oportunidades que ele engloba. 

 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado de maneira simples e prática, para realmente funcionar 

como um guia. Na introdução apresenta-se uma breve contextualização da história acerca do 

licenciamento, tanto no Brasil como no mundo, com dados sobre o mercado e histórias sobre 

seu início. Logo após, foca-se no licenciamento no Brasil e, então, no licenciamento de marcas 

e personagens do ponto de vista do licenciador, da pessoa que possuí a marca/personagem.  

Com isso, adentra-se no funcionamento do licenciamento de marcas, a fim de 

estabelecer um guia. Inicia-se com a prospecção de novos licenciados, entendendo o melhor 

para seu negócio, qual categoria se encaixa melhor. 

Posteriormente, discute-se e apresenta-se a documentação necessária, como realizar o 

contrato até conseguir o licenciamento. Após o contrato firmado, explica-se como mantê-lo, 

todos os follows necessários tanto de marketing quanto financeiros. 

Por fim, explica-se sobre o final de uma parceria com um licenciado, seja ela por acabar 

um contrato e sua não renovação, ou seja, ela por motivos de falta de pagamentos, entre outros. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

Nessa segunda parte do estudo, o conteúdo engloba a teoria sobre o tema, definições, 

sua importância econômica, tipos de licenciamento e a escassez de literatura sobre. 

 

2.1. O que é licenciamento? 

Licenciamento é o direito contratual de utilização de determinada marca, imagens ou 

propriedade intelectual e artística registrada, ou seja, que pertença a alguém. Esse direito é 

concedido por tempo limitado em troca de uma remuneração definida como um percentual 

sobre as vendas do licenciado. Esse percentual damos o nome de royalty (LICENSING, 2009, 

p.15).  

São diversos os tipos de licenciamento. Pode-se licenciar personagens, muito comum 

no Brasil você encontrar diversos personagens estampados em brinquedos, materiais escolares 

e até mesmo em alimentos. O licenciamento pode ser usado também para a extensão de marcas 

para outras categorias e assim difundir ainda mais sua marca.  

No Brasil, outro tipo de licenciamento bem comum é o licenciamento de marcas 

esportivas e times de futebol. Licenciar celebridades também é outro tipo de licenciamento, 

como exemplo tem-se Marilyn Monroe. Existe também o licenciamento de arte, de pintores 

famosos, um exemplo que pode ser citado são diversos lugares em que se tem as artes do 

Romero Brito. No caso de nosso estudo, em específico, aprofunda-se no licenciamento de 

marcas e personagens. 

Essas marcas e personagens apenas podem ser licenciadas se estiverem devidamente 

registradas. O registro deve ser realizado no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

e, possui validade de 10 anos, podendo ser renovado sempre que preciso (LICENSING, 2009, 

p.15). 

Para uma marca poder ser licenciada, ela precisa poder agregar valor aos produtos, até 

mesmo associar novos conceitos a eles e, com isso, aumentar suas vendas; aumentar a 

diferenciação em relação aos concorrentes; associar o produto ao personagem/marca, trazer um 

apelo emocional ao consumidor; pode atender diferentes nichos e públicos; e, por fim, pode 

aumentar a exposição de sua marca, pois assim, atuará em ramos diferentes, fazer produtos 

diferentes em áreas que não atuava anteriormente. 
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2.2. Importância econômica do licenciamento de marcas 

Com relação ao licenciamento mundial, a receita de vendas de mercadorias e serviços 

licenciados foi de US$ 292,8 bilhões em 2019 (ABRAL, 2020). O entretenimento corresponde 

mundialmente a cerca de 70% do mercado de licenciamento, segundo a Licensing Brasil 

Meeting.  

Mundialmente possuímos muitas marcas famosas presentes no licenciamento, como a 

Disney e suas marcas das princesas, do Mickey, Smurfs, Carros, dentre muitas outras, a Mattel 

e suas marcas como Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket, entre muitas outras.  

Já no Brasil, tem-se marcas presentes no licenciamento, o país não só licencia marcas 

internacionais, como também tem as suas próprias, como a Turma da Mônica, Galinha 

Pintadinha, times de futebol, celebridades, cantores e até mesmo youtubers como o Felipe Neto, 

que recentemente lançou sua marca de shampoos. 

A Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL) listou benefícios que o 

licenciamento promove às empresas quando as mesmas licenciam alguma marca, quando já se 

tem o reconhecimento do público-alvo, quando a empresa licencia uma marca ela já vem sendo 

consolidada no mercado, diferenciação em relação aos concorrentes que colocam a marca e 

assim já possuem reconhecimento, rentabilidade por meio de margens mais altas pela força da 

marca, entrada facilitada nos canais de distribuição pois as empresas das marcas já possuem 

parcerias com e-commerces, lojas de varejo, entre outras e fortalecimento da marca da empresa 

por estar em parceria com uma marca já reconhecida e valorizada no mercado. 

Em um mercado, que movimenta bilhões de dólares mundialmente, que no Brasil está 

em ascensão e muitas empresas e marcas estão se beneficiando do licenciamento, como 

exemplo temos a novela Chiquititas que em sua época chegou a faturar R$95 milhões no varejo 

em uma época em que o licenciamento era ainda menos difundido e mais atualmente a novela 

Carrosel que realizaram até filme para criar mais intimidade dos personagens com o público e 

faturou R$120 milhões. Um modo de venda muito mais fácil que importar/exportar produtos e 

que mesmo assim pouco se fala sobre, pouco se tem escrito e é por isso que escolhi este tema. 

 

2.3. Principais tipos de licenciamento de marcas 
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São muitos os tipos de licenciamento de marcas. Como principais aparecem o 

licenciamento de marca co-branded, no qual no produto licenciado aparece o nome da empresa 

licenciadora e o nome do licenciado; licenciamento unbranded, no qual o nome do licenciado 

não aparece nos produtos, apenas a marca da licenciadora, este tipo de licenciamento é comum 

em marcas muito grandes e fortes. Existe também o licenciamento promocional, no qual a 

marca é utilizada parta realizar promoções, são muito comuns em fast-food, como exemplo o 

brinde do Mc Lanche Feliz quando foi as pelúcias da Guaraná. Licenciamento de marcas de 

eventos, este tipo de licenciamento pode ser pago em royalties ou flat fee pré acordado, este 

tipo de licenciamento não é a compra de um produto e sim de uma experiência. Licenciamento 

publicitário, utilizado muito em propagandas, comerciais com personagens famosos. 

Licenciamento de Marcas Collab, duas marcas se juntam e criam uma coleção/um produto em 

parceria, um exemplo muito famoso no Brasil é o caso da Adidas e Farm. Licenciamento de 

Marca DTR (Direct to Consumer), neste caso são varejistas que fazem o contrato com marcas, 

o varejista paga os royalties, geralmente em cima do sell in e não do sell off, fabrica o produto 

e distribui em suas próprias lojas, exclusivamente.  

Por último, outro tipo de licenciamento de marcas muito comum é o sazonal, como por 

exemplo, marcas que possuem ovos de páscoa, são produtos sazonais - pagos por meio de fees 

de acordo com a venda dos produtos, com isso o acompanhamento desse licenciado se 

diferencia dos demais. Por mais que um ano antes já deve se estar planejando a sazonalidade 

do ano posterior, em alguns períodos do ano que o licenciado necessita uma maior atenção e 

assim como suas obrigações financeiras com a licenciante são diferentes, seus reportes, por 

exemplo, não são mensais e nem trimestrais, são apenas na sazonalidade de vendas. 

 

2.4. Constatação da escassez de literatura 

Como explanado anteriormente, quando se busca o tema “Licenciamento de Marcas” 

em bases de dados como google acadêmico, spell, proquest, google geral, aparecem estudos de 

caso de empresas que licenciam filmes, perspectivas do licenciado, dados sobre o licenciamento 

internacional e estudos com foco no poder da marca. O que dificilmente aparece é um guia ou 

algum material para ensinar um gestor a implementar, ensinar como funciona realmente o 

licenciamento de marcas. Por conta disso, surge a motivação para realizar este guia aumentou, 

foi reforçada.  
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2.5.  Revisão de literatura 

A partir de uma busca de dados, em diferentes bases com os descritores -   

• “Licenciamento”,  

• “Licenciamento de Marcas”,  

• Licenciamento de Personagens”,  

• “Licenciamento de Personagens e Marcas”,  

• “Guia de Licenciamento de Marcas”,  

• “Licensing”,  

• “Consumer products licensing”, e; 

• “Brand Licensing”. 

Com tais descritores, os resultados apresentados voltam-se para informações acerca de 

licenciamento ambiental, licenciamento de marcas e personagens internacional ou estudos de 

casos específicos de empresas do ramo, sejam elas nacionais, internacionais ou multinacionais, 

muito comum ter como resultado guias de franquias, como abrir uma franquia, mas nenhum 

guia específico de Licenciamento de Marcas.  

Diante disto, o presente trabalho busca formular um guia, o qual todos podem utilizar, 

independentemente do tipo, porte ou nacionalidade da empresa. Um guia que exemplifique 

passo a passo de como ser licenciador de uma marca, desde sua implementação, contratos, 

documentos, manutenção de licenciados, até a finalização de um contrato de licenças. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa utiliza o método qualitativo, voltada a subjetividade e indução do 

tema licenciamento, com dados primários de vivência própria do autor em sua companhia, 

dados secundários de relatórios, pesquisas, artigos e livros sobre o tema e anuência do 

departamento liberando a pesquisa, mas sem entrevista ou outro tipo de contato com seres 

humanos.  

O trabalho foi, em grande parte, baseado na trajetória profissional da autora e, como não 

houve nenhuma entrevista com nenhum indivíduo, teve a liberação do departamento do Comitê 

de Ética e Pesquisa (ANEXO 1).  

A presente pesquisa consiste em uma pesquisa exploratória, pois há pouco 

conhecimento acumulado sobre a área aplicada, por ter finalidade prática e intervencionista, 

bem como o propósito de interferir na realidade da área, ajudar a solucionar e suprir a falta de 

bibliografia sobre o tema, e assim, auxiliar licenciados e licenciantes com um guia modelo sobre 

o tema. Quanto ao meio do trabalho, esta delimita-se por pesquisa-ação, trata-se então: 

Forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos 

participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de 

suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento 

dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma 

pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa (...) (KEMMIS; MC 

TAGGART,1988 apud ELIAS; SAMPAIO, 2001, p.248). 

 

Para tanto, o pesquisador está imerso no problema, porém, a identidade da empresa em 

que trabalha na área será mantida em sigilo, bem como seus dados. Com isso, a técnica de coleta 

de dados consiste em observação participante, pois o autor está inserido no meio de estudo 

proposto, está inserido no grupo objeto de estudo. 
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4. GUIA DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PERSONAGENS 

Por meio do conhecimento prático que adquiro em meu dia-a-dia em minha empresa e 

o conhecimento teórico que estou adquirindo ao longo do tempo em minhas leituras, conversas 

com pessoas da área pesquisada, me motivei a realizar este trabalho. Com isso, neste capítulo 

começaremos a descrever e montar nosso guia de licenciamento. 

 

4.1.Prospectando novos personagens 

Quando uma empresa decide por licenciar suas marcas e personagens, ela deve, em 

primeiro lugar, se decidir em quais categorias ela vai querer trabalhar. As categorias mais 

comuns atualmente são acessórias, vestuário, calçados, cuidados pessoais, livros/revistas, 

alimentos, cama/mesa/banho, produtos infantis, pets, brinquedos, materiais escolares, dentre 

outros.  

O licenciador deve estudar em quais categorias sua marca/personagem melhor se 

encaixa, levando em consideração que a maioria consegue se encaixar em todas elas. Após esta 

decisão, o licenciador deve começar sua prospecção de empresas licenciadas. Esta parte é a 

mais importante, pois as duas empresas devem estar alinhadas e não devem possuir propósitos 

muito diferentes.   

Deve-se conhecer as políticas adotadas pela empresa escolhida para licenciar suas 

marcas, conhecer seus planos, seu potencial de investimento na marca, deve se atentar também 

se a empresa não é extremamente pulverizada para não ter depreciação de sua marca. Outro 

ponto importante é realizar acordos com licenciados de ramos diferentes e se forem do mesmo 

ramo, tentar diferenciar ao máximo coleções para não ocorrer uma canibalização (LICENSING, 

p.38). 

Outro ponto a ser levantado no momento desta prospecção consiste em quanto o 

licenciado está disposto a investir em marketing, ações que promovam os produtos, bem como 

o quanto o licenciado dará atenção à sua marca. Se será apenas “mais uma” no meio de tantas 

outras que ele já faz licenciamento ou se terá uma importância relevante a empresa dele. 

 

4.2. Documentos necessários 
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Muitas empresas que licenciam suas marcas optam em possuir um check list de 

documentos a serem pedidos na hora de uma negociação. Em uma primeira conversa com esse 

futuro novo licenciado, o que damos ao nome de prospect, você deve realizar uma apresentação 

de suas marcas, mostrar a eles resultados, comparações de anos anteriores, mostrar a maneira 

como vocês trabalham aquela marca e então aprensentar valores. Valores estes que explicarei 

logo abaixo, que são a Garantia Mínima, Royalty da categoria, MAE (Minimum Advertising 

Expenditures) e o BDI (Development Iniciatives Found), em alguns casos específicos, temos 

também o Fee da categoria. Com este overview o prospect deve dar um parecer e se for positivo 

seguimos com as solicitações de documentos.  

Tais documentos são, geralmente, balanço financeiro dos três últimos anos para 

realizarmos uma boa análise financeira e conseguirmos entender quais os riscos possuímos com 

esta empresa. Solicita-se também o Cadastro de Pessoa Física (CPF) para poder buscar seu 

Bridger Insight XG (BIX) e realizar uma consulta cadastral para identificar problemas 

financeiros anteriores, para seguirmos com mais análises de risco e com isso decidirmos se 

optaremos por um pagamento da garantia mínima adiantado, logo na assinatura, ou dividido em 

mais ou menos vezes, tudo dependendo das dívidas e problemas financeiros que a empresa 

licenciada possuir. Solicitamos também o Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil, que 

garante a reparação de quaisquer danos da empresa licenciada e, por fim, solicitamos 

documentos de fábricas.  

Quaisquer fábricas que produzirão alguma parte do produto licenciado que vá o logo de 

sua marca, deve preencher um FDL (Facility Declaration Letter), documento sobre 

Responsabilidade Social, para preenchimento do código de conduta que a empresa segue 

(Responsability Supply Chains Standards).  

A empresa deve enviar também o último relatório de auditoria completo realizado, para 

que possamos verificar se ela segue os parâmetros de trabalho, que as máquinas estão em 

ordem, que não há trabalho escravo ou infantil e que a jornada de trabalho de seus funcionários 

está dentro do padrão.  

Devem assinar a Confirmação de Reconhecimento ao Programa de Qualidade, arquivo 

que especifica todos os termos no Programa de Qualidade em Licenciamento de sua empresa 

que deve ser assinado, preferencialmente, pelo Engenheiro de Qualidade da empresa 

licenciante. Toda esta parte de documentação das fábricas e de relatórios deve ser enviada e 

validada pelo time de qualidade de sua empresa. 
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4.3. Garantia mínima, royalty, MAE e BDI 

Com todos estes documentos em mãos, com o NDA (Non Disclosure Agreement), um 

acordo de confidencialidade assinado, podemos seguir para uma proposta comercial. Para isso, 

pedimos ao prospect uma projeção de vendas de um a três anos, analisamos todos os riscos e 

então decidimos esta proposta. No licenciamento, os licenciados pagam a seus licenciadores os 

chamados royalties, uma garantia mínima, uma taxa de despesas de marketing e publicidade e 

uma taxa de BDI (Budget Difference Income) para despesas indiretas. É neste acordo comercial 

que se deve decidir todos estes valores. Além da decisão pela análise financeira do licenciado, 

algumas taxas e valores já são comuns a cada categorias e empresa. 

Geralmente a empresa possui um valor mínimo de Garantia Mínima pré-definido e 

utiliza-se dele em todos os seus contratos, mas sempre podendo ser alterada de acordo com a 

oportunidade e negociação. Geralmente pode-se abaixar a garantia e subir o royalty, por 

exemplo, entre outros tipos de negociação. O pagamento deste valor de garantia mínima é 

dividido em parcelas ao longo do contrato do licenciado, podendo, dependendo do risco do 

licenciado, ter uma primeira parcela logo na assinatura do contrato ou até mesmo ser dividido 

em oito vezes, ao longo de dois anos.  

Esta Garantia Mínima vai sendo reduzida conforme as vendas do licenciado forem 

acontecendo. Por exemplo, se o licenciado possui uma garantia mínima de 25 mil para ser paga 

em quatro datas específicas e ao chegar na primeira data ele já reportou suas vendas a mais do 

que ele teria que pagar naquela parcela da garantia mínima, ele não tem nada a pagar a mais.  

Existem casos em que o licenciado não consegue alcançar o valor da garantia mínima 

com suas vendas, o que chamamos de shortfall, que é a diferença que faltou para o licenciado 

alcançar o valor da garantia mínima. Nestes casos, a empresa licenciante deve analisar como 

seguir, se o licenciado for importante, com projetos futuros, negociamos um waiver, que 

funciona como um “perdão” à dívida. Para concretização deste waiver, deve-se realizar um 

adendo ao contrato incluindo a diminuição da Garantia Mínima. Outra maneira de se seguir 

com estes casos, é por meio da realização de Confissão de Dívida, que é um contrato local entre 

a licenciante e o licenciado inadimplente. Realiza-se a confissão quando a licenciante não 

consegue executar um licenciado por inadimplência apenas com o Contrato de Licença. Neste 

contrato negocia-se uma nova data para pagamento da dívida, a dívida pode ser dívidida, é uma 

garantia de que o licenciado realizará o pagamento e uma renegociação da dívida aprovada pelo 

licenciado, pelo time comercial e financeiro da licenciante. 



 

24 

 

 

 

Com relação a Taxa de Licença, de Royalty, significa o percentual das vendas líquidas 

pagáveis ao Licenciante sobre a venda dos produtos pelo licenciado durante a vigência do 

contrato. Cada categoria possuí uma taxa média, podendo ser alterada de acordo com o tratado 

comercial. Com relação a categoria de acessórios sua taxa de royalty médio é de 9,1%, vestuário 

9,6%, alimentos 6,7%, calçados 9%, cuidados pessoais 8%, produos infantis 8,6%, publicações 

(livros, revitas) 9,8%, papelaria 8,7%, brinquedos 9,7%, eletrônicos 7,6% (THE LICENSING 

LETTER, EPM COMMUNICATIONS). 

Essas taxas de royalty podem se diferenciar em alguns tipos, podem ser taxa Standard, 

uma taxa padrão bastante utilizada na maioria dos contratos, a taxa pode ser também FOB (Free 

on Board), na qual o comprador assume a responsabilidade, custos e riscos pela mercadoria. 

Outra taxa muito comum é a Distributor Rate, taxa especial para os canais de distribuição, se o 

contrato possuir o canal em sua lista, esta taxa deve ser adicionada. Por fim, existe também a 

Direct to Consumer Rate, taxa cobrada diretamente dos varejistas. 

A taxa de despesa de marketing e publicidade, chamada de MAE (Minimum Advertising 

Expenditures) geralmente gira em torne de 3% sobre as vendas líquidas e é paga ao longo do 

período do contrato conforme o licenciado realiza investimentos em marketing e publicidade. 

A taxa BDI, por sua vez, é geralmente de 1%, podendo até mesmo ser 0% e representa o valor 

mínimo que o licenciado deve pagar ao licenciante com base nas vendas líquidas de cada 

trimestre. Este valor deve ser pago por meio de iniciativas de desenvolvimento de produtos, 

como sinalização de varejo, programas de colocação direcionada dos produtos no mercado de 

varejo, promoções de varejo, entre outras iniciativas. Esta taxa é paga juntamente com o royalty, 

as duas taxas somadas chamamos de revenue, que por meio dele e das vendas líquidas, também 

chamadas de wholesale sale (wss), acompanhamos mensalmente nossos resultados com cada 

licenciado. 

Segue abaixo exemplo de carta MAE: 

 

(Data) 

(Nome do Licenciado) 

Endereço do Licenciado 

(número do contrato) data de início e térmieno 

 

Prezado Licenciado, 



 

25 

 

 

 

Estamos escrevendo para fornecer esclarecimentos sobre os tipos de despesas consideradas 

“Despesas Mínimas de Marketing e Publicidade” sob seu Contrato de Licença).  

Conforme expressamente estabelecido no Contrato de Licença, as seguintes despesas são 

Despesas Mínimas de Marketing e Publicidade permitidas: 

I. Promoções Específicas de Varejo: 

✓ Todas as despesas referentes a ações promocionais direcionadas ao cliente final. 

Esta linha inclui amostras, materiais de suporte a ações promocionais compre e ganhe, 

GWP (Gift With Purchase), equipamento de exibição (ex: displays), amostras grátis e 

outras mercadorias promocionais. Também inclui todos os custos de contratação de 

pessoas exclusivamente para eventos e/ou ações promocionais especiais na loja, custos 

de relações públicas, eventos de relações públicas e presentes distribuídos durante 

esses eventos.  

✓ Conjuntos de kits promocionais: kits promocionais que oferecem ao cliente final um 

valor em relação à oferta de preço padrão. A despesa atribuída a A&P é exclusivamente 

os custos incorridos relacionados ao valor agregado das ações mencionadas;  

✓ Outros custos relacionados ao ponto de venda: materiais de sinalização, exibição no 

ponto de venda e todas as despesas relacionadas à colaboração na loja e publicidade 

com o varejo; 

✓ Contribuições de cooperação faturadas pelos varejistas como uma porcentagem das 

vendas;  

✓ Contribuições de cooperação faturadas pelos varejistas como valores fixos;  

✓ Pagamento para espaço em tabloide do varejo; 

✓ Contribuições para anúncios impressos;  

✓ Pagamento por espaço de exposição de varejo e comércio eletrônico; 

✓ Custos de exibição (estandes, sinalização departamental, banners etc.)  

✓ Ações promocionais;  

✓ Embalagens promocionais, sacolas de marca.  

II. As despesas com publicidade em mídia incluem todos os custos incorridos em relação a 

anúncios colocados em revistas, folhetos comerciais, jornais, televisão, cinema, mídia online 

e em outdoors, etc. Em particular:  

✓Campanhas de TV;  

✓Campanhas de rádio;  

✓Anúncios impressos;  

✓Encargos de marketing.  
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III. Taxas e de Agenciamento e Produção: 

 Taxas e custos de agência relacionados ao design e produção de televisão, publicidade 

impressa e online, site da marca, livros da marca, dossiê de imprensa e guias de estilo, e 

atividade promocional. Direitos de imagem (modelo e fotógrafo) e direitos de música 

diretamente associados a campanhas ou endossos de publicidade da marca. 

Além disso, os seguintes também são Despesas Mínimas de Marketing e Publicidade 

permitidas:  

✓ Impressão de catálogos; 

✓ Folhetos de vendas; 

✓ Demonstração de produto; 

✓ Promotores; 

✓ Atividades de experiência do consumidor; 

✓ Materiais de ponto de venda; 

✓ Custos relacionados a feiras; 

✓ Showrooms regionais; 

 

Obrigado por sua atenção a este assunto.  Não hesite em entrar em contato com (contato 

licenciador) com quaisquer perguntas. 

  

Assinatura do Licenciante 

 

Todas estas taxas acima estarão apontadas e explicadas em nosso contrato de licenças. 

 

4.4. Canais de vendas 

São os canais nos quais os produtos podem ser vendidos, como por exemplo, mercados 

de massa (hipermercados, lojas de departamento), internet, catálogos, drogarias, varejos, lojas 

especializadas, dentre outras.  

Deve-se sempre lembrar que dependendo do canal há taxas de licenças diferentes e isso 

deve ser bem explicado em contrato. Exemplo, a negociação pode ser que para todos os canais 

a taxa será de 5% sobre vendas líquidas, mas nos canais de distribuição ela será de 4% sobre 

vendas líquidas. 

 

4.5. Exclusividade 

Um contrato de licença pode ser “Não-Exclusivo”, ou seja, o licenciador é livre para 

licenciar suas marcar e conceder os mesmos direitos ou direitos semelhantes a outras 
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empresas/licenciados; “Exclusivo” o licenciador não possui o direito acima citado; ou “Acordo 

Único” no qual o licenciado e o licenciador podem produzir o produto e mais nenhuma outra. 

Na maioria dos casos, por conta do valor não tão alto do royalty, os contratos são “Não-

Exclusivos”. 

 

4.6. Contrato de licença de marcas 

Com as decisões tomadas e o acordo fechado, seguimos para aprovação financeira 

interna. Se o time de finanças aceita o acordo fechado, concorda com os valores, eles aprovam 

a proposta e, então, podemos seguir com o contrato.   

Realizamos o input do contrato no sistema, juntamente com todos os documentos acima 

citados e, assim seguimos para as aprovações. Após todos os times aprovarem, o jurídico envia 

o primeiro draft (rascunho) para aprovação do time comercial. Se está tudo de acordo, seguimos 

para as assinaturas, que atualmente, estão ocorrendo em formato online, podendo ser via 

AdobeSign ou DocuSign, por exemplo. 

O contrato de licenças tem, geralmente, a duração de dois anos, podendo variar de 

acordo com a negociação fechada. Em primeiro lugar, seu contrato deve ter um número, o 

chamado ID (identity), para que você possa encontrá-lo no sistema de sua empresa ou mesmo 

mencioná-lo para que todas saibam de qual contrato está se referindo. Então, logo no começo, 

no cabeçalho de seu contrato, deve aparecer o nome do licenciado e seu ID. Caso a empresa 

dona da marca licenciada seja uma multinacional, o contrato deve estar nas duas línguas, tanto 

o inglês como o português. 

Logo abaixo desse cabeçalho deve aparecer entre quais empresas (nome e endereço de 

cada uma) o contrato está sendo firmado, junto com essas informações deve vir a data em que 

este contrato começa a valer. Após estas informações, deve vir o “Termos do Acordo”. Os 

termo e definições estão apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1. Termos do Acordo 

TERMO DEFINIÇÃO 

Propriedade Descrição das marcas que o licenciado terá o direito de utilizar e como usá-las seguindo o foco, estilo e propósito da marca 

Produtos 
Reforça os produtos que incluem, exclusivamente, bens e serviços a serem criados com base nas propriedades listadas no Anexo X (anexo 

no qual deve aparecer listados um a um os produtos) 

Território Descrição de quais territórios estes produtos podem ser vendidos 

Canal de Distribuição Cita quais canais os produtos podem ser vendidos 

Adiantamento 
Parte na qual deve-se especificar se o licenciado deve pagar alguma quantia antecipada ou não. Caso ele tenha que pagar, deve-se deixar 

bem especificado o valor e a data do pagamento, que costuma ser no dia da assinatura do contrato 

Garantia 

Neste anexo coloca-se a tabela de garantia mínima. A tabela deve conter os seguintes dados: períodos nos quais o contrato esta dívidido, 

país a que o contrato se aplica, propriedade (marca), valor da parcela de garantia mínima e a data de vencimento dela, que geralmente é a 

cada trimestre. Exemplo de tabela no anexo. 

Taxa de Licença Primeiro deve haver uma explicação sobre o que é a taxa de licença, como ela é calculada e o valor da taxa 

Relatórios e Pagamentos 
Explicar como devem ser feitos os reportes de vendas mensais, geralmente feito por relatórios e seu envio trimestral ou mensal ao sistema 

ou por e-mail 

Exclusividade Neste anexo deve-se deixar claro se o contrato é Não Exclusivo, exclusivo ou Acordo único 

Vigência Data de início e término do contrato 

Datas de Marketing Datas em que o licenciado cumprirá os requisitos estabelecidos em contrato, em que ele pode começar a vender seus produtos 

Despesas Mínimas de 

Marketing e Publicidade 

Este anexo explicará p que é a taxa MAE, como utilizá-la e qual o valor definido para o licenciado em específico 

Desenvolvimento Especifica-se o BDI, o que é, como usá-la e seu valor 

Aprovação 

Parágrafo dedicado a frisar ao licenciado que ele deve sempre enviar os materiais relacionados aos produtos em todas as fases de 

desenvolvimento para aprovação do licenciador. Isso engloba também qualquer material ou conteúdo de marketing e a ações de relações 

públicas. Tudo deve passar pelo licenciador 

Integridade dos Produtos 

Reforçar que o licenciado garante e declara que seus produtos atendem a todas as normas, padrões, requisitos, regulamentações e leis da 

indústria e do governo de acordo com a região onde o produto é vendido. O licenciado declara que seus produtos se adequam ao uso, teste 

e rotulagem, incluindo todos os padrões de segurança e requisitos especificados pelo licenciador para a produção e venda do produto. 

Aviso de Propriedade 

O licenciado é obrigado a colocar em seus produtos e em suas publicidades os avisos de direitos autorais, legendas, copyright e avisos de 

propriedades exigidos pelo licenciante. Exemplo: [Nome da Propriedade exibido no Produto] e direitos autorais associados são de 

propriedade da [Nome da Empresa] e usados sob licença da [Nome da Empresa] © 20__ [ano da primeira publicação pelo Licenciado] 

[Nome da Empresa] Todos os Direitos Reservados. 

Notificações Deve estar especificado o endereço para notificação do licenciado e do licenciador 
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Seguro Valor e número da apólice de Seguro de Responsabilidade Civil do licenciado 

Termos Adicionais 

1) Obrigação de Atualizar: especifica a obrigação do licenciado em renovar sua linha de tanto em tanto tempo 

2) Design, Formato e Direcionamento da Publicidade: obrigação de o formato e direcionamento criativo do licenciador ter que ser utilizado 

em qualquer campanha publicitária do licenciado, a menos que o licenciador aprove de outra maneira 

Aviso Legal O licenciador renuncia quaisquer declarações, escritas ou verbais, sobre o possível sucesso ou rentabilidade da licença 

Idioma Predominante Indicar se o contrato pode ser traduzido para diferentes línguas e qual deve ser a língua que prevalece 

Termos e Condições Padrões Termos e condições padrões descritos ao longo do contrato estão de acordo para ambas as partes 

Fonte: própria autora 
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Após os termos deve vir uma tabela mostrando o período de vigência do 

contrato, as marcas que engloba, a garantia mínima a ser paga, bem como as parcelas 

desse pagamento e suas datas de vencimento.  

Estipula-se um espaço para assinatura, tanto do licenciado quanto do licenciador 

e, então, seguimos com um quadro de produtos descrevendo cada um deles e qual marca 

cada um utilizará. Após o quadro, volta-se para uma parte mais padrão, que quase nunca 

se altera nos contratos, pois dificilmente mudará de um licenciado para outro.  

Somado a isto, compreende-se que Termos e Condições Padrão: São termos e 

condições padrões para todos os licenciados, determinações jurídicas que não são 

mutáveis, raras exceções. O quadro 2 especifica os itens citados acima.  

 

Quadro 2. Termo e Condição Padrão 

TERMO DEFINIÇÃO 

Direitos Concedidos 

ao Licenciado e suas 

limitações 

Neste anexo é descrito o direito de licença reforçando que ele é intransferível e 

explicando a que o licenciado possui direito 

Distribuição de 

Produtos ao 

Licenciante 

Esta cláusula descreve que o licenciado deve realizar as vendas dos produtos a um 

preço não superior ao melhor preço por atacado do licenciado e que o licenciado 

fornecerá ao licenciante uma certa quantidade de amostras 

Obrigações 

Financeiras do 

Licenciados 

Descreve o adiantamento, que é o pagamento na hora da assinatura de uma quantia 

acordada (não são todos os contratos que possuem). Descreve também as 

garantias, vendas, vendas líquidas, cálculos dos valores, reporte de vendas, 

produtos grátis, pagamento e endereço para constar na invoice, como proceder em 

caso de pagamento em atraso, tributos, relatórios de provisões (forecasts) 

Obrigação de 

Manutenção de 

Registros do 

Licenciado 

O licenciado deve possuir registros financeiros, faturas, contabilidade física, 

registro de vendas, catálogos, listas de preços, registros de publicidade, de 

fabricação, de qualidade. O licenciate deve ter total acesso aos registros, às 

auditorias, inspeções 

Direitos de Aprovação 

e Controle do 

Licenciante 

Esta cláusula descreve cada fase de desenvolvimento dos produtos, aprovações de 

cada parte desta produção e a obrigatoriedade de enviar X quantidade de produtos 

ao licenciante como amostra para aprovação 

Qualidade 
Especifica-se cada etapa que os produtos devem passar e cada norma que ele deve 

seguir para ser aprovado. 

Sustentabilidade 

Global 

Compromisso dos fabricantes e relatórios de conformidade e ações obrigatórias do 

licenciado. 

Propriedade 

Intelectual 

Descreve os direitos de propriedade intelectual e como não infringir/violar 

nenhuma regra. Descreve também que o licenciado deve fornecer toda a 

assistência necessária ao licenciador no caso de aquisições, preservações, proteção 

e defesa dos direitos do licenciante 

Declarações e 

Garantias 

Listar como manter boas práticas éticas e legais, como honrar com compromissos 

e poderes e obrigações que o licenciado possui perante o licenciante e do 

licenciante perante ao licenciado 

Indenização 
O licenciado concorda em indenizar, manter e defender a partes do licenciante e a 

retórica também é verdadeira 

Limitação de 

Responsabilidade 

Nesta cláusula deixa explícito que a empresa licenciadora não tem 

responsabilidade nenhuma por ações/pela empresa licenciada. 
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Seguro 
Especificar melhor os acordos da apólice do seguro de responsabilidade civil do 

licenciado 

Confidencialidade 

Definição de informações confidenciais, o escopo que o licenciado deve seguir e 

as limitações que ele possui, as obrigações previstas, as divulgações que são 

permitidas e como proceder com publicidade e anúncios 

Disposições Relativas 

à Falência 

Neste parágrafo citam-se os casos em que se pode solicitar rescisão de contrato, 

como mediante notificação por escrito ao licenciado em caso de pedidos de 

falência tanto por parte do licenciado como por parte do licenciante. 

Vigência e Rescisão 

Deve ser informado que não haverá prorrogação ou renovação automática do 

contrato e o licenciante deve avisar previamente o licenciado em caso de não 

renovação contratual e nenhuma renovação/promessa de renovação verbal terá 

validade 

Período de Liquidação 

Explica o direito ao período de liquidação. Após a finalização de um contrato o 

licenciado possui o direito de continuar vendendo seus produtos para tentar 

finalizar seu estoque por mais 90 ou 180 dias após o término do contrato, o que 

chamamos de período de sell-off 

Diversos 

Nesta cláusula do contrato fala-se sobre diversos assuntos como cessão, recursos 

do licenciante e do licenciado, renúncia de compensações, honorários 

advocatícios, renúncias, interpretação do contrato, arbitragem, vias, entre outros 

assuntos. 

Fonte: a autora do presente estudo com base em contratos de sua empresa 

 

 

4.7.Desenvolvimento de produto 

Após isso começamos o desenvolvimento de produtos. Aprovamos cada etapa 

do desenvolvimento de cada produto, tais aprovações podem ser realizadas por e-mail, 

por plataformas como o Brand Comply, dependendo de sua empresa. Nessa etapa 

aprovamos o layout dos produtos, analisamos se está de acordo com o propósito de 

nossas marcas, todos os produtos devem seguir o guia de estilo das marcas do 

licenciante, para isso costuma-se disponibilizar ao licenciado logo no início vários guias 

de estilo de cada uma das marcas. Os guias disponibilizados são de marketing, 

embalagem e produto, nestes guides são especificados desde o pantone das cores que 

podem ser utilizadas, os logos da marca, frases, copyright (aqueles escritos pequenos 

no cantinho de imagens/produtos) - [Nome da Propriedade exibido no Produto] e 

direitos autorais associados são de propriedade da [Nome da Empresa] e usados sob 

licença da [Nome da Empresa] 

© 20__ [ano da primeira publicação pelo Licenciado] [Nome da Empresa] Todos 

os Direitos Reservados - desenhos e imagens que o licenciado pode utilizar para 

desenvolver seus produtos e artes de marketing. Nos guides de embalagem mostram 

todos os requisitos e informações que devem constar nas caixas ou blister. Assim como 

já falado, os guides mostram também qual copyright usar em cada caso específico 
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(marketing, packging ou produtos), o que escrever e o conteúdo das etiquetas ou 

embalagens do produto. 

No quesito da qualidade, além das solicitações dos documentos que comprovem 

esta qualidade, o licenciado deve enviar amostras físicas dos produtos para que elas 

passem dos testes da equipe de qualidade do licenciador. Dependendo da categoria e 

target de idade que o produto é destinado, os quesitos de qualidade ficam mais 

rigorosos, como é o caso de produtos infantis que são inúmeros os processos para 

aprovação de qualidade e segurança. Por isso que em contrato já fica pré-acordado o 

envio de amostras para o time de qualidade para testes possa ser feito. 

 

4.8.Acompanhamento do licenciado 

Para que o negócio prospere e possua sempre os melhores retornos, o licenciante 

deve sempre acompanhar de perto seu licenciado em diversas as áreas como descritas 

abaixo. 

 

4.8.1 Publicidade, marketing e aprovações 

Em paralelo a estas aprovações, ações de marketing e PR (relações públicas) 

devem ser desenhadas. Um lançamento com um grande buzz é importante para um 

sucesso maior de vendas, por conta disso, muitas empresas que licenciam suas marcas 

possuem parcerias com agências de relações públicas. O comum é lançarem press 

release que é como um anúncio para divulgar e contar mais sobre seu lançamento, com 

fotos e informações de preço e locais de vendas por exemplo. 

Uma ação que muitas empresas licenciadoras fazem é ações com 

influenciadores. Podem ser envios de permuta, no qual produtos são trocados por posts 

pré-combinados e alinhados o conteúdo, podendo ou não precisar de contrato.  

Existem também parcerias com publi post, que possuem contratos, nas quais 

além de a empresa doar o produto, ela paga também um valor em dinheiro à influencer, 

que em troca faz as publicações acordadas. Estes dois tipos de parcerias a empresa 

detentora da marca e o licenciado devem aprovar todo o conteúdo destes posts. Um 

outro tipo de parceria que não se faz necessário contrato, nem pagamentos são os envios 

orgânicos. 
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 A agência estuda influencers que estão precisando de um produto específico e 

as enviam como “presente” com uma cartinha explicando como fazer caso queiram 

dividir com seus seguidores em suas redes sociais. Devemos sempre trazer estes 

ensinamentos nas cartinhas por conta do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR) e outros meios de fiscalização de publicidade. Um exemplo de 

envio orgânico ou envios de oportunidade, podem ser assim chamados também, é 

quando uma influencer anuncia uma gravidez, as agências sempre enviam produtos para 

parabenizá-las com a esperança de que postem em suas redes sociais o recebido. 

Deste modo, estas ações com influencers e artes para serem postadas em redes 

sociais, por exemplo, devem seguir rigorosamente os padrões e regras de publicidade, 

principalmente quando se trata de fotos com crianças ou produtos para elas, pois a lei 

da publicidade infantil é bem rígida. Um exemplo são artes com produtos como 

chupetas, tais itens não podem ser divulgados dessa maneira ou mesmo fotos 

aparecendo o rosto da criança ou a própria criança falando no post, são exemplos de 

proibições que possuímos no mundo publicitário, por isso se faz tão importante uma 

agência de publicidade para acompanhamento. 

Estas ações de marketing e PR não devem acontecer apenas antes do lançamento 

do produto ou quando ele lançar, devem ser realizadas ações sempre, para a marca e os 

produtos nunca serem esquecidos e estarem sempre em alta. Afinal, atualmente a 

internet consiste em um ótimo veículo de informação e uma ótima maneira de divulgar 

produtos.  

Por isso, que demonstra a relevância de sempre ter uma agência de publicidade 

monitorando oportunidades para sua marca. Muitas dessas ações, quando identificadas 

pela agência, saem daquele valor MAE comentado acima ou de budgets separados do 

licenciado ou mesmo do licenciante. 

 

4.8.2.   Trade marketing 

Trade marketing é uma área da companhia que utiliza a estratégia B2B (Business 

to Business) ou seja de empresa para empresa. Esta interação empresa a empresa é 

realizada por meio de canais de distribuição, canais de venda e tem como objetivo 

atender a todas as demandas específicas do comprador nos pontos de venda. Em suma, 
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é a área que planeja e executa pela indústria com o objetivo aumentar as vendas e 

otimizar a atuação dos canais de distribuição e venda. 

O licenciante deve oferecer ao licenciado também um apoio de trade. Esse apoio 

deve vir dos dois lados e não somente do licenciante. Entre as ações de trade mais 

comuns estão criação da arte, impressão (quando físico) e entrega de materiais de ponto 

de vendas físicos e digitais; integração dos produtos em vitrines de lojas físicas ou e-

commerces; ações com promotores em lojas ou eventos; distribuição de brindes em 

lojas. São muito comuns ações entre licenciados também, por exemplo um licenciado 

de material escolar fazer parceria com um licenciado de livros para oferecer livrinhos 

de brinde em alguma ação de loja. 

 

4.8.3.  Business Review 

Além de ações de publicidade e marketing, a empresa que licencia sua marca 

deve também estar sempre acompanhando seu licenciado de perto. Por isso, são tão 

comuns as chamadas business review nas quais licenciado e licenciante sentam juntos 

para entender e estudar como está indo o negócio, se renovaremos a linha e/ou faremos 

uma nova, ou se apenas lançaremos algum novo produto avulso ou mesmo a chamadas 

coleções cápsulas, que são menores e mais exclusivas.  

Há que se ressaltar que qualquer decisão, durante esta reunião, deve ser 

espelhada em contrato por meio de um adendo contratual. Decide-se também, acerca 

das renovações contratuais e taxas de royalties, quando necessário. Um exemplo muito 

comum é em épocas de crises, os licenciados solicitarem a diminuição de sua garantia 

mínima e, para que isso ocorra, a empresa licenciadora deve fazer um waiver da 

garantia, ou seja, reduzir este valor e negociar outro. 

 

4.8.4.  Financeiro 

Outro acompanhamento que realizamos mensalmente com o licenciado é da 

parte financeira. Todos os meses solicitamos os reportes de vendas mensais de cada um 

deles para que então consigamos acompanhar seu desenvolvimento (Quadro 3). Para 

este acompanhamento realizamos os YTD (Year to Date) que é entender o quanto ele 

fez até o mês atual e o YTG (Year to Go) que é quanto falta ele vender para chegar no 
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valor estimado total do ano para suas vendas. Estimamos estes valores por meio de 

projeções, os chamados forcasts, que geralmente são realizadas logo no início do ano e 

refeitos ao longo do ano a cada trimestre. 

Todos os meses enviamos as invoices, a cobrança, a cada licenciado referente as 

suas vendas e royalties e, separadamente, a invoice do BDI para os licenciados que se 

aplicarem a taxa. No caso de algum licenciado não conseguir pagar uma invoice antes 

de seu vencimento, seja ela de royalty, garantia mínima ou qualquer outro fee, 

realizamos uma confissão de dívida. Nesta confissão, assinada por ambas as partes, 

renegociamos as datas e, às vezes, até valores do pagamento atrasado, para que assim o 

licenciado garanta seu pagamento.  

 

Quadro 3. Reporte de vendas 

CARACTERÍSTICAS PREENCHIMENTO 

Licenciado  

Número do contrato  

Data de início  

Data de término  

Marca  

SKU  

Descrição do produto  

Subcategoria  

Código do produto  

Território  

Tipo de taxa  

Unidades vendidas   

Preço por unidade  

Moeda  

Vendas  

Vendas líquidas  

BOI  

Taxa de royalty  

Venda de royalty  

Nome do varejo  

Fonte: autora com base em experiências de sua empresa. 

 

Abaixo, no Quadro 4, um exemplo de tabela de YTD com comparação do atual 

que é quanto o licenciado está reportando de vendas versus o plano, que é a projeção 

feita, o chamado forecast. 
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Quadro 4 – Template de Acompanhamento de Vendas 

 

Fonte: autora com base em experiências de sua empresa 
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O quadro 5 abaixo pode ser usada para projeções, os chamados forecasts, 

realizados geralmente no começo do ano e a cada três meses. 

 

Quadro 5. Template Forecast 

FORECAST 

 Vendas 

Líquidas 

Revenue 1º Forecast vs 

2º Forecast 

Forecast vs 

1º Plano  

 

Categoria  Licenciado  1º 

Plano  

1º 

Fcst 

2º 

Fcst 

 1º 

Plano  

1º 

Fcst 

2º 

Fcst 

% Var  R$ Coment 

            

Total Categoria           

Fonte: autora com base em experiências de sua empresa 

 

4.9. Renovação de contrato e adendos contratuais 

Assim como já explicado, geralmente contratos de licenças de marcas possuem 

um período de dois anos. Quando este período está chegando ao fim, licenciado e 

licenciante já começam a realizar um novo acordo de negócio para renovação contratual 

de mais dois anos. Para isso, deve-se pedir todos os documentos já listados novamente 

com seus períodos renovados, assim como, depois de assinado a renovação enviamos 

também uma carta MAE renovada. 

Pode acontecer também de em um business review ou em uma conversa separada 

decidirmos por adicionar um produto, marca ou mesmo um canal que não estava em 

contrato previamente, para podermos lançar este novo produto, marca ou vender neste 

novo canal devemos colocar em contrato e para isso realizamos os adendos contratuais. 

Existem contratos que possuem até mesmo cinco adendos, pois, até mesmo caso o 

licenciado mude de endereço isso deve ser feito por meio de adendo.  

Para a realização destes adendos seguimos o mesmo passo a passo de um novo 

contrato ou renovação, apenas não pedimos novos documentos, mas realizamos o input 

no sistema, ele passa pelo routing interno e, então, vai apara as assinaturas finais. 

 

4.10. Finalizando um contrato de licença 
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Quando um licenciado termina seu contrato e a empresa licenciante não pretende 

realizar a renovação, eles possuem de 90 a 180 dias, dependendo do caso de sell off, 

para finalizar ao máximo seu estoque dos produtos.  

Se o licenciado ou a empresa licenciante decidem por finalizar o contrato antes do 

tempo certo, geralmente um contrato de licenças é de no mínimo dois anos, deve-se 

realizar uma carta chamada de Termination Letter, enviar ao licenciado e então realizar 

o write-off dele. 

 

4.11. Verbas 

Além do licenciado com suas taxas de investimento em desenvolvimento, 

marketing e publicidade, o licenciador também tem uma verba para investimento em 

ações em conjunto ou não com o licenciado. Tal verba está separada em Advetising and 

Promotion (A&P), logo no começo do a verba é dividida e disponibilizada à área em 

categorias, identificadas por tasks, para serem usadas ao longo do ano.  

Tal verba deve ser usada para gastos com marketing, publicidade, pagamento de 

agências de publicidade ou de criação, investimentos em redes sociais, em posts, em 

materiais de ponto de venda, artes digitais, artes físicas. Existe também a verba de 

SG&A (Selling, General & Administrative Expense) que deve ser utilizada em casos de 

viagens, gastos com advogados, alugueis de espaços de armazenamento, Fedex, 

Correios, entre outros gastos. 

Para utilizarmos tais verbas realizamos estes pagamentos por meios de Pos 

(Purchase Order), criadas por nós e entregues juntamente com as notas fiscais as nossas 

contas a pagar para que seus pagamentos sejam programados e realizados. 

Para o caso de transferência de verbas do licenciante para o licenciado, 

realizamos os chamados de termos de parceria. Acordos nos quais precisamos de alguns 

documentos do licenciado para que possamos cadastrá-los em nosso sistema e realizar 

a transferência de verba. Tais documentos são: Pesquisa de Situação Cadastral do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) - Receita Federal; Pesquisa de Situação 

Cadastral do IE (Sintegra); Última pesquisa SERASA; e o Comprovante Bancário para 

pagamentos. Realizamos estes termos quando há alguma ação que a empresa 

licenciadora não pode pagar diretamente, apenas o licenciado, por exemplo. 
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No caso de notas fiscais entregues em atraso ou que não conseguirão ser pagas 

no tempo certo, deve-se realizar as chamadas provisões. Uma tabela é criada com todos 

os dados do pagamento, como o número da nota fiscal, o número da PO, a task (número 

por meio do qual identificamos de onde sairá a verba), projetos (cada marca possui um 

número, o qual denominamos projeto) e a data de vencimento. Com essas informações 

a contabilidade consegue provisionar o gasto. 
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5. CONTRIBUIÇÃO GERENCIAL 

Minha contribuição com este trabalho é propor um guia para ajudar gestores a 

seguirem na área do licenciamento de marcas. Começo meu trabalho apresentando 

definições sobre o tema, dados nacionais e internacionais do Licenciamento de Marcas 

e então adentramos realmente no guia. O qual começa desde a prospecção de um novo 

licenciado, passo a passo de como auxiliar se licenciado ao longo da parceria e vai até 

a finalização de um contrato de Licenças.  

Trouxe templates, exemplos para serem utilizados, adaptado para auxiliar no 

começo da gestão da nova área. Está presente nesse documento também, tabelas de 

reportes de vendas, tabelas para controle do YTD, YTG da empresa, tabela para os 

forecasts, exemplo de cartas MAE, o passo a passo para montar um contrato de licenças 

e, por fim, trouxe também minha opinião sobre as vantagens da área. Todas essas 

informações para facilitar o processo a ser realizado pelo gestor da área. 
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6. CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA 

A contribuição científica com este trabalho não fica muito evidente, pois é um 

trabalho voltado para negócios. Com o objetivo de estabelecer uma literatura 

direcionada para os licenciadores/licenciantes, para o licenciamento, como não foi 

encontrada uma extensa bibliografia com o tema, meu trabalho é uma contribuição 

bibliográfica. Um documento único que mostra os processos, exemplos e como realizar 

o licenciamento de marcas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizo neste capítulo meu trabalho, lembrando que meu estudo neste tema não 

se finaliza junto. Licenciamento de Marcas é uma área muito abrangente e complexa e 

com isso requerem-se anos de prática e experiências para possuir uma visão melhor 

dessa área. Espero que com meu trabalho eu consiga auxiliar indivíduos que estejam 

ingressando nesse tema, pessoas que possuam interesse sobre ou mesmo pessoas da área 

que possuam alguma dúvida.  

Gostaria de convidar também que outros pesquisadores do tema buscassem 

abranger e aumentar mais a bibliografia. Em meu estudo entendemos o licenciamento 

no geral, sem muitas especificações e como disse, o licenciamento é muito abrangente 

e não para apenas nisso. Possuímos, por exemplo, o licenciamento HALO, campanhas 

limitadas e exclusivas entre empresas; temos também o licenciamento sazonal, que 

requer outros tipos de cuidados, outros meios financeiros, diferente aprovações e 

garantias/royalties, como por exemplo a páscoa.  

Um outro estudo interessante é sobre as diferentes taxas de royalty existentes – 

royalty rate, FOB rate, distributor rate, mudando de acordo com o canal de venda, 

como já citei anteriormente. São muitos os estudos possíveis dentro dessa área. 

Outro ponto muito importante, são as áreas ramificadas de sua área de 

licenciamento. Quanto mais apoios de áreas como finanças, marketing, criação (design), 

jurídico e trade, melhor será seu retorno e mais fácil seu dia-a-dia de trabalho. Trade, 

por exemplo, é uma área que nem sempre é tão procurada pela área de licenciamento, 

muitos licenciantes deixam essa etapa para os licenciados. O que não deve ocorrer, deve 

haver um trabalho de ambas as empresas, quanto melhor for sua disposição em ponto 

de venda, sua exposição de marca, melhor. 

Portanto, com o guia acima espero ajudar os gestores com a área de 

licenciamento e trazer conhecimento a quem possui interesse sobre este tema. 

Licenciamento apesar de complexo é uma área que traz muitos resultados positivos para 

as companhias. Auxilia no crescimento, pulverização e conhecimento de marcas e 

aumenta o lucro de ambas as empresas, licenciada e licenciante. É interessante para 

empresas que desejam consolidar suas marcas sem gastar tanto e também para empresas 
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não tão grandes que querem adentrar no mercado e podem fazê-lo por meio da produção 

de produtos com uma marca já reconhecida. 

Então para o licenciador é positivo por conta de possuir a possibilidade de suas 

marcas estarem em diferentes tipos e categorias de produtos, de uma maneira em que 

não há custos para a produção e para o licenciado é positivo pois pode produzir produtos 

que já possuam reconhecimento de mercado, qualidade assegurada e reconhecida e 

posicionamento de mercado, facilitando sua entrada com novos produtos. 
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(ANEXO 1) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
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