




mais interessantes fenômenos
econômicos do século XX. É a
trajetória de um brinquedo
que para além de sua função
lúdica acompanhou a história
do mundo. "Ela virou refe-
rência feminina, ícone da
moda, símbolo das aspi-
rações das meninas a
caminho da puberdade
e da vida adulta", diz

Business
Apointment, Ken
Ano: 1965
Valor estimado:

US$ 560

Érica Giacomelli, geren-
te sênior de licencia-
mento da Mattel do
Brasil. "Pode-se tradu-
zir a evolução da moda e do
comportamento das mulheres
ao longo das décadas por meio
do estilo das bonecas." Barbie
já vestiu roupa ao estilo de
Audrey Hepburn, desenhada
por Hubert de Givenchy.
Lembrou Grace Kelly e Jac-
queline Kennedy. Teve o jeitão

hippie de Janis Joplin e hoje
anda nas prateleiras ao
modo hip-hop. Nos anos

1990, com suas primeiras fãs
atingindo a idade balzaquiana,

tornou-se brincadeira de
gente grande. Estilistas

de renome como Dol-
ce&Gabbana, Christian
Dior e Bob Mackie ves-
tiram a menina de plás-
tico, mas também se
inspiraram na Barbie
para fazer seus
próprios modelos. É
iniciativa que desem-
barcou no Brasil. As

grifes Doc Dog e
Cavalera licen-
ciaram dese-
nhos ancorados
no cotidiano da
boneca. "É um
raro caso, na
indústria cul-

tural, em que o real
e o imaginário andam de mãos
dadas, um influenciando o ou-
tro", diz Érica Giacomelli.

Não se deve tratar as Bar-
bies, neste seu avanço, apenas
como reflexo da moda. É possí-

vel um olhar quase sociológi-
co, retrato das revoluções

na sociedade, mesmo quando elas
fazem brotar preconceitos. No aves-
so das conquistas femininas, há uma
ótima piada em torno da persona-
gem da Mattel. Diz assim: "Sabe
qual é a Barbie mais bacana? A
divorciada, porque vem com a
casa do Ken, o carro do Ken, a
conta bancária do Ken." Ken é o
companheiro da moça, cujo
nome foi inspirado no filho da
criadora. O chis-
te, machista, ape-
nas confirma a
força da Barbie
como ícone de seu
tempo. Ela é uni-
versal porque
consegue resumir
preocupações uni-
versais, e por isso
vende tanto, uma
a cada três segun-
dos. Apenas ela representa 50% do
faturamento mundial da Mattel, com
US$ 3 bilhões ao ano e lucro de US$
350 milhões. De acordo com a consul-
toria Interbrand, a marca Barbie
está avaliada em US$ 1,094 bilhão.
No Brasil, são importadas pela Mat-
tel cerca de 1,5 milhão de peças a
cada 12 meses. Em outras palavras:
com ela ninguém pode, é o que se
verá no leilão da Christie's.

UMA BONECA QUE RI E CHORA COMO GENTE DE VERDADE
A Mattel traz ao Brasil a "Amazing Amanda", minirrobô capaz de falar 800 frases e exibir sentimentos

Em um mundo em que as crianças nas-
cidas em berço de ouro já não falam

ao telefone (preferem o MSN) e tampou-
co jogam bola e pulam corda na rua (fi-
cam horas a fio diante do videogame),
até as bonecas precisariam ser reinven-
tadas. A Mattel acaba de lançar no Bra-
sil a "Amazing Amanda", o grande su-
cesso da empresa nos Estados Unidos e
na Europa no ano passado. É a primeira
boneca a usar recursos de tecnologia di-
gital e robótica para manifestar emo-
ções. Ela é capaz de dizer 800 frases e,
por meio de sensores, mudar expres-
sões faciais e mesmo das mãos. Ao

acordar, Amanda pode dizer o seguinte:
"Mamãe, está na hora do café da ma-
nhã." Se lhe oferecem macarrão em vez
de pão, ela chia. "Macarrão no café da
manhã! Que engraçado", dispara e ri.

A Mattel chegou a testar o brinquedo
com psicólogos, de modo a verificar a
utilidade educativa da boneca com
sentimentos quase reais. No Brasil,
ela foi submetida a experiência com
grupos de meninas de seis a nove
anos de idade, aos cuidados de Da-
niel Fuentes, do Serviço de Psicologia
e Neuropsicologia do Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clínicas. A

conclusão, a ser verificada quando
Amanda entrar nos quartos infantis: ela
incentiva o reconhecimento e a percep-
ção das emoções humanas. É a tecnolo-
gia a serviço da imaginação, espécie de
Barbie do futuro. O preço: R$ 800.

AMANDA:
robótica e tecnologia de

ponta na Barbie do futuro
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