
"Princesas" vendem macarrão e, em breve, aparelhos de DVD e TV  
Vanessa Barone 
 
Em pleno século XXI, quando as crianças trocam brinquedos por celulares, é difícil acreditar 
que as princesas dos contos de fadas ainda façam sucesso. Mas elas fazem. E a Walt Disney, 
que vem investindo no poder comercial das heroínas de seus desenhos animados, além de 
faturar com brinquedos e fantasias, está vendendo até macarrão com o selo "Princesas".   
 
O selo reúne personagens clássicas e contemporâneas, como Branca de Neve, Cinderela, Bela 
Adormecida, Pocahontas e Mulan. "As princesas são uma febre", comemora Marcos Rosset, 
presidente da Walt Disney Company Brasil.   
 
As heroínas dos desenhos das Disney sempre estiveram em circulação em produtos 
licenciados, porém isoladamente. A novidade é que com a criação da marca "Princesas" elas 
passaram a ser exploradas também em conjunto. A imagem delas foi reciclada e modernizada, 
para conquistar um público que vai dos 2 anos à pré-adolescência. Para se ter uma idéia do 
que isso significou em números, em 2002 elas representavam US$ 200 milhões em vendas 
mundiais para a Disney. Em 2005, esse valor já batia a marca de US$ 1,5 bilhão.   
 
Segundo Rosset, os estúdios Disney preparam reforços no time das princesas com dois 
lançamentos. O primeiro, em maio, será o DVD "Cinderela 3". O segundo é o filme 
"Encantada", que entra em circuito nacional dia 14 de dezembro. Misto de animação com filme 
tradicional, ele conta a história de uma princesa que sai do conto de fadas e vai para a cidade 
de Nova York, nos dias de hoje.   
 
No Brasil, por ocasião da volta às aulas, a Disney licenciou cerca de 1,5 mil itens de papelaria - 
sendo 350 deles com a marca "Princesas". Atualmente, as heroínas dos desenhos animados 
representam 25% do total de quase 6 mil itens licenciados pela empresa - nas mais diversas 
categorias, como alimentos, higiene pessoal e vestuário.   
 
A marca "Princesas" é estampada em cerca de 200 artigos de vestuário, 270 produtos, entre 
brinquedos e fantasias. A linha de decoração, cama, mesa e banho tem outros 126 itens. 
"Junto com os personagens Power Rangers, as Princesas foram as personagens que mais 
cresceram em faturamento", diz Rosset. Os "Power Rangers" são heróis espaciais de uma série 
de desenhos de origem japonesa, que hoje pertence à Disney.   
 
Os próximos produtos licenciados das "Princesas" a entrar no mercado serão eletroeletrônicos, 
como aparelhos de DVD e TVs. "No início, serão importados. Mas estudamos produzir esses 
aparelhos aqui." Segundo Rosset, ainda é possível crescer em brinquedos e alimentos. "Em 
brinquedos, não crescemos como deveríamos por conta das alíquotas de importação", afirma o 
presidente da Disney no Brasil. Grande parte dos produtos à venda é produzida na China. Em 
alimentos, é possível agregar outros produtos, além dos chocolates e do macarrão que estão 
no mercado atualmente. "Mas temos a política de só licenciar produtos saudáveis."   
 
O macarrão das "Princesas", produzido pela Fior di Pasta, entrou no mercado no final de 
novembro. Durante um mês, o produto permaneceu exclusivo da rede Pão de Açúcar e agora 
começa a chegar a outros supermercados, como o Wal-Mart. A primeira tiragem somou 40 
toneladas.   
 
A produção atual do macarrão das "Princesas" é de dez toneladas por mês", diz Marcelo Neves, 
diretor da Fior di Pasta. Por enquanto, segundo ele, "tudo o que chega nas prateleiras, vende". 
A embalagem, de 200 gramas, traz um macarrão multicolorido em formatos de sapatinho de 
cristal, carruagem de abóbora, castelo e flores.   
 
A Fior di Pasta vem estudando o segmento de massa para crianças há três anos. O macarrão 
das "Princesas" deu início a uma série de produtos para a alimentação infantil. "Até maio, 
teremos outros cinco lançamentos para crianças". O macarrão das heroínas da Disney, 
segundo Neves, têm vitaminas e sais minerais e é tingido com corantes naturais de tomate, 
cenoura e espinafre.   
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