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Um garoto de dez anos com o poder de se transformar, por meio de um relógio mágico, em 
dez diferentes heróis alienígenas é o novo amiguinho de milhares de meninos. Todos eles 
querem ser Ben 10 ou pelo menos ter algo desse novo herói, que mora com seu avô e a prima 
em um trailer batizado como Lata Velha.   
 
A combinação de um garoto super-herói em histórias infantis a maioria é de adultos e seu avô 
figura querida por todas as crianças está levando a meninada ao delírio e seus pais às lojas. A 
procura por brinquedos e roupas é praticamente uma busca pelo tesouro escondido tamanha a 
demanda e a dificuldade para satisfazer os pedidos dos consumidores mirins.   
 
A maior relíquia entre os fãs é um relógio, de onde surgem os dez heróis alienígenas. A 
unidade do shopping Paulista da Laura Brinquedos está sem o modelo Omnitrix em suas 
prateleiras desde outubro. Nas lojas de brinquedos BMart, 300 relógios foram vendidos em 
apenas dez dias. Na PB Kids, outros 300 desses relógios se esgotaram em duas semanas. O 
preço para se transformar em um alienígena que combate o mal: R$ 129,99.   
 
A febre em torno do Ben 10, desenho americano inspirado em animações japonesas (um 
murikanime), começou no final do ano passado. A Mattel, importadora dos brinquedos, estima 
que a demanda tenha dobrado nos últimos oito meses. O gerente-geral da Mattel no Brasil, 
Alejandro Rivas, diz que a procura superou suas expectativas e das varejistas, que 
normalmente contratam as encomendas com seis meses de antecedência.   
 
Criado pelo canal americano de desenhos animados Cartoon Network, Ben 10 desembarcou no 
Brasil em agosto de 2006 e chegou à TV aberta em 2007. Daí em diante, o garotinho ganhou 
as ruas. Está estampado em roupas (vendidas na rede Riachuelo), ovos de páscoa (Kraft), 
refrigerantes (Schincariol), toalha de banho (Buettner), calçados (Grendene), álbum de 
figurinhas (On Line Editora), entre outros itens. "Cerca de 30 empresas de diferentes 
segmentos licenciam Ben 10. Ele só perde para As Meninas Super Poderosas, que existem há 
dez anos", diz Adriana de Souza, diretora de licenciamento do Cartoon Network Brasil.   
 
No Brasil, o Cartoon movimenta entre R$ 350 milhões e R$ 400 milhões por ano em 
licenciamento de personagens. "Uma parcela muito representativa vem de Ben 10 e 
acreditamos que ele será o personagem mais licenciando no próximo ano", diz Adriana, que 
vem fechando de quatro a cinco novos negócios por mês.   
 
A estratégia de espalhar o super-herói em tudo quanto é canto não é mera brincadeira. 
Pesquisa da consultoria britânica TNS, realizada em meados de 2007 em cinco países da 
América Latina, mostra que as marcas de produtos de consumo se comunicam com maior 
eficácia quando usam personagens de desenhos animados. Entre as mães entrevistadas, 56% 
declararam que quando uma marca é associada a um personagem famoso as crianças pedem 
o produto.   
 
O entusiasmo do Cartoon em torno do herói não pára por aí. O canal de TV transformou Ben 
10 em um filme - o primeiro baseado em um desenho animado da empresa. O filme, 
desenvolvido para ser exibido na TV, irá ao ar no Brasil em setembro. "Nos Estados Unidos, o 
filme foi apresentado em novembro e foi a maior audiência em toda a história do Cartoon", 
conta a diretora.   
 
Na vida real, segundo a consultoria TNS, as crianças já falam seriamente sobre aquecimento 
global e preservação da natureza, mas no mundo da fantasia nada como um super-herói que 
pode combater o mal de dez maneiras diferentes e com um simples toque no próprio relógio.   
 

 
Leia mais: 
 
Eletrônico mais caro puxa faturamento do setor  



 
O relógio do personagem Ben 10, que reproduz luz e som, é um exemplo de brinquedo 
eletrônico que vem puxando para cima o faturamento do setor, que neste ano deve encerrar 
com receita de R$ 2,5 bilhões - aumento de 13,6% em relação a 2007. É cada vez maior a 
oferta de brinquedos com controle remoto e eletrônicos que, por sua vez, chegam ao 
consumidor com preços mais salgados.   
 
Nas lojas da PB Kids, o tíquete médio das compras no Dia das Crianças em 2007 foi de R$ 106 
bem acima dos R$ 80 de dois anos atrás. Na Estrela, uma das linhas mais vendidas é a de 
brinquedos com controle remoto. A tradicional fabricante de brinquedos de montar Lego 
recentemente lançou modelos com luzes e que se transforma em robô eletrônico.   
 
Porém, os produtos com apelo tecnológico, muitas vezes feitos em outros países, sofrem com 
problemas de importação. Na dinamarquesa Lego, que traz de fora 100% de seus brinquedos, 
a receita do primeiro semestre ficou estagnada devido à greve dos auditores fiscais e às novas 
regras de importação, segundo Robério Esteves, diretor de operações da M.Cassab, 
distribuidora da Lego no Brasil, que previa uma alta de 15% para o período. A Lego agora 
aposta as fichas no segundo semestre e prevê encerrar o ano com alta de 15% em relação ao 
ano passado.   
 
Depois de enfrentar no ano passado o recall da linha Magnetix, que contribuiu para reduzir as 
vendas da Gulliver em 25% nos primeiros seis meses de 2008, a empresa também chega ao 
segundo semestre com previsão de vender 10% a mais. "Nossa estratégia está focada nos 
próximos meses. O número de lançamentos no Natal de 2008 será o dobro do ano passado", 
diz Paulo Benzatti, diretor comercial da Gulliver, cuja receita prevista para esse ano é de R$ 62 
milhões .   
 
Outro fator que está elevando o preço dos brinquedos, segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Brinquedos (Abrinq) é a alta do plástico e dos preços praticados pelos chineses. 
"No ano passado, o quilo do brinquedo feito na China era de US$ 7. Em 2003 era US$ 3", 
enumerou Synésio Batista, presidente da Abrinq. O faturamento nacional do setor de 
brinquedos aumentou de R$ 1,3 bilhão em 2005 para R$ 2,2 bilhões no ano passado. Já o 
volume de brinquedos vem crescendo em média 4,5% nos últimos quatro anos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2008, Serviços, p. B4. 
 


