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O sonho de qualquer fabricante
de brinquedos é ter um produ-
to forte o bastante para sobre-
viver aos modismos. A ameri-

cana Mattel, líder global com receita
de US$ 5,1 bilhões, conseguiu essa fa-
çanha com a Barbie, que reina absolu-
ta no mercado de bonecas fashion des-
de 1959. Sua imagem também está em
cadernos, artigos de maquiagem, rou-
pas e acessórios. E talvez este seja o
grande segredo da longevidade da bo-
neca. Por conta disso, a Mattel adotou

receita idêntica para sua linha de car-
rinhos incrementados. Os Hot Wheels,
lançados em 1961 e cujas vendas já so-
maram dois bilhões de unidades, tor-
naram-se recentemente um fenômeno
de licenciamento no mundo, uma espé-
cie de "Barbie para meninos". Pois a
Mattel do Brasil decidiu seguir a
matriz e também vai colar a grife dos
"carrinhos irados" em uma série de
produtos. A bem sucedida experiência
com a Tilibra (cadernos) e a C&A
(moda infanto-juvenil) incentivou os
executivos da filial a ampliar o leque
de parceiros. Eles já assinaram con-
tratos com mais 20 companhias e a
expectativa é adicionar outras 10
até dezembro. Na lista estão nomes
de peso em vários setores: Grendene
(calçados), Malwee (malhas), Panini
(figurinhas e cards), Candide (games
portáteis) e GMT (jeans). "O traba-
lho feito com a Barbie abriu caminho
para que a matriz desse o sinal verde
para incluirmos o Hot Wheels em
nosso portfólio", conta Érica Giaco-
melli, gerente sênior da Mattel
Brands no Brasil, a divisão de licen-
ciamento da gigante americana.

A "Barbie"
dos meninos
Assim como fez com a boneca, a
Mattel transforma seus carrinhos de
ferro em fenômeno de licenciamento

A estratégia desenhada por Érica,
que não revela nenhuma cifra envolvi-
da no negócio, prevê a participação da
Hot Wheels em grandes eventos. Um
deles é o desfile das roupas na passare-
la do Prêt-à-Porter Brasil, feira de
moda que acontece em agosto em São
Paulo e reúne grifes de prestígio. An-
tes, porém, a Grendene usará a Feira
Nacional de Calçados (Francal), que
começa no dia 19 deste mês, para exi-
bir seus modelos Hot Wheels. A fabri-
cante gaúcha já está, inclusive, veicu-
lando um comercial com os produtos
da linha no Nordeste. Em agosto, a
campanha será exibida no Sul e no Su-
deste, aproveitando o movimento em
torno da Francal. É fácil entender o
porquê do envolvimento da empresa
gaúcha na onda Hot Wheels. É que no
segmento infantil masculino a dona da
Grendha e da Melissa não tem marca
própria. Vale-se de personagens para

"atropelar" os competidores. O Hot
Wheels vai fazer companhia às linhas
Senninha e Homem-Aranha.

"É um produto quente", diz José
Eduardo Martins, presidente da Pani-
ni do Brasil, que atua no mercado de fi-
gurinhas, cards e adesivos imantados.
A frase não é só brincadeira com a tra-
dução de Hot Wheels - em português,
"rodas quentes". O executivo se refere
ao enorme potencial de vendas da
marca. "Desde a exibição do filme
Velozes e Furiosos, em 2002, crian-
ças e adolescentes foram contami-
nados pela febre do tuning (veícu-
los cheios de acessórios)", conta
Martins. Esse é o mundo Hot Wheels.
Nesse contexto, o presidente da Pani-
ni acredita que os carrinhos da Mattel
vão superar astros como Shrek ou
Harry Potter, que venderam cinco mi-
lhões de envelopes. "Devemos dobrar
este patamar", diz Martins. •




