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Um menino órfão usado para aprisionar um demônio que invadiu sua aldeia quando ele ainda 
era um bebê e que agora deseja tornar-se um ninja e para isso freqüenta uma escola especial 
para realizar seu desejo. Considerado o Harry Potter dos mangás, Naruto vem fazendo muito 
sucesso entre os meninos e também entre o público jovem em todo o mundo, e no Brasil não 
é diferente. O desenho animado é inspirado nos mangás japoneses, criado por Masashi 
Kishimoto, e é veiculado no Brasil na TV aberta pelo SBT, desde julho de 2007, e na TV por 
assinatura pelo Cartoon Network, desde o início do ano passado.  
 
Tamanho é o sucesso do personagem que a Creative Licensing Brasil, empresa que representa 
a Viz Media no Brasil, que tem os direitos do personagem para as Américas, prevê um 
faturamento de US$ 80 milhões entre 2008 e 2009 com Naruto por aqui. Nos Estados Unidos, 
no ano passado, Naruto faturou no varejo a soma de US$ 100 milhões. Empresas como Panini, 
Mattel e Playart possuem acordos internacionais com a companhia para o uso da imagem do 
personagem em seus produtos ou distribuição de seus filmes.  
 
A primeira temporada do desenho animado possui 52 capítulos e está sendo repetida 
exaustivamente tanto pelo SBT como pelo Cartoon Network. "A segunda temporada estréia no 
segundo semestre no Brasil", conta, para alegria dos fãs, a diretora internacional de 
licenciamento da Viz Media, Andrea Gonzalez. Ela e o presidente da companhia, Gonzalo 
Ferreyra, estiveram no Brasil para negociar com os canais as novas temporadas e também a 
exibição do primeiro longa-metragem de Naruto - no Japão já foram produzidos quatro longas 
, que tem previsão de chegar ao Brasil no segundo semestre, mas ainda sem uma estratégia 
definida. "Não sabemos se o filme será exibido no cinema ou na TV", afirma Andrea.  
 
O primeiro episódio de Naruto na TV foi ao ar no Japão, em 2003. Desde então já foram 
produzidos mais de 220 episódios, o que representa de quatro a cinco temporadas no Brasil. 
"O Brasil está pelo menos dois anos defasado em relação ao Japão e aos Estados Unidos, no 
que diz respeito à exibição da série e também à publicação dos mangás", Ferreyra. O 
personagem está sendo visto por crianças e jovens de toda a América Latina desde o ano 
passado. Nos EUA, os mangás chegaram às bancas em 2004 e a estréia da série animada na 
TV foi em 2005. Os 19 primeiros episódios da primeira temporada de Naruto na TV brasileira já 
foram lançados em DVD e a expectativa é que o restante da temporada chegue ao varejo até o 
mês de julho.  
 
"O mangá de Naruto está entre os mais vendidos dos Estados Unidos com uma tiragem de 2,5 
milhões de exemplares, trimestralmente", conta Ferreyra. "Ele está na lista dos 10 mais 
vendidos há três anos", completa o executivo.  
 
Para o gerente-geral da Creative Licensing no Brasil, os anos de 2008 e 2009 são de 
consolidação do personagem no País. "Com cerca de um pouco mais de seis meses de 
exibição, já temos nove empresas licenciadas nos mais diferentes segmentos e temos como 
meta chegar a 15 licenciados até o final do ano", afirma o executivo. "Hoje, Naruto já pode ser 
considerado o segundo personagem da Creative Licensing em faturamento", completa Pereira. 
O executivo promete diferentes promoções com o personagem no segundo semestre.  
 
Entre os segmentos que já possuem empresas licenciadas com o personagem estão o de volta 
às aulas, com cadernos, estojos, mochilas e lancheiras; o editorial, com mangás e álbuns de 
figurinhas; o alimentício, com chicletes, balas e pirulitos, além de salgadinhos; e também o de 
fantasia. A SulAmericana Fantasias licenciou Naruto e a expectativa é vender pelo menos 10 
mil peças até o final do ano. "Naruto está se tornando cada vez mais popular e já é uma 
grande sucesso entre o público aficionado em mangás", conta o diretor-geral da SulAmericana 
Fantasias.  
 
O escolhido  
 



A aldeia da Folha Oculta, no País do Fogo onde Naruto nasceu, foi atacada por um demônio 
chamado A Kyuubi. O líder do vilarejo, Yondaime Hokage, para proteger a todos, decidiu 
sacrificar-se; usou todo o seu poder para dar um fim ao demônio aprisionando-o no corpo de 
um bebê: Naruto Uzumaki foi o escolhido. Durante o ataque do demônio à vila, Naruto ficou 
órfão e cresceu com o desprezo de todos. Na adolescência, matriculou-se na academia de 
Ninja. Para ganhar o respeito de todos, Naruto decide usar sua força para se tornar um 
Hokage, um título dado a apenas quatro heróicos ninjas. No exame para se tornar um Genin, 
ele é enganado por Tougi Mizuki, outro ninja e foi graças a isso, seu professor descobriu que o 
menino é muito esperto e consegue adquirir técnicas pelo olhar. 
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