
Disney para vestir 
Alcinio Leite Neto 
 
Número de licenciamentos de vestuário e acessórios da marca cresceu 20% no Brasil; empresa 
aposta agora no luxo teen 
 
Eles não estão nem aí para o último "look" de Kate Moss ou para a nova tendência lançada 
pelas "it girls" de Hollywood. No mundo colorido dos pré-adolescentes, as cantoras Miley 
Cyrus, Ashley Tisdale e o trio de irmãos rockers Kevin, Joe e Nick Jonas, todos eles produtos 
da dinastia da milionária Walt Disney Company, ocupam o posto de realeza fashion. 
 
Os nomes acima pertencem, respectivamente, às estrelas dos telefilmes musicais "Hannah 
Montana", "High School Musical" e "Camp Rock", responsáveis por altos índices de audiência 
no canal a cabo Disney Channel (seja nos EUA ou no Brasil) e pela venda de milhões de 
produtos licenciados mundo afora -de games e cadernos a camisetas e calçados. 
 
O Brasil é o segundo maior mercado latino da Disney, perdendo apenas para o México. "Só em 
termos de licenciamentos de vestuário e acessórios, registramos um aumento de 20% em 
relação a 2007", afirma Marcos Rosset, diretor-presidente da Disney Brasil. Ele falou à Folha 
durante a Expo Disney, feira que terminou ontem em São Paulo e onde foram apresentados 
5.000 produtos inspirados em personagens criados pelo grupo. 
 
A receita do sucesso desses musicais parte de um combo milionário que inclui telefilmes, CDs, 
DVDs, shows e longas para o cinema. Mas não é só isso. Para conquistar crianças e "tweens" 
(entre 10 e 14 anos), a Disney aposta numa salada maluca de ficção e realidade. 
 
Um exemplo: a atriz Miley Cyrus, além de interpretar a cantora pop Hannah Montana, mantém 
carreira musical independente da personagem. Porém, seu visual roupas, cabelo é sempre o 
mesmo. 
 
"As crianças se identificam com a personagem e com a atriz, ficam fascinadas pelo fato de 
serem estudantes e também estrelas, dentro e fora dos filmes", diz Rosset. 
 
Os vestidos, bolsas e camisetas das séries estão à venda em lojas populares, como C&A e 
Renner. Porém, como as personagens têm alcançado as classes sociais mais endinheiradas, é 
provável que Hannah Montana e cia. logo cheguem a butiques sofisticadas. Para Rosset, trata-
se de um movimento natural. "A Disney quer ir do popular ao luxuoso, atendendo a todos os 
públicos", diz. 
 
Nos EUA, foi criada a Disney Couture, que faz roupas e bijoux de luxo para adultos e é 
coordenada pela designer Kidada Jones, filha do músico Quincy Jones. No Brasil, as garotas 
que freqüentam a Daslu esgotaram um lote de camisetas do Mickey que custavam entre R$ 
350 e R$ 400. 
 

 
Leia mais: 
 
ESTILO MUSICAL 
 
CAMP ROCK  
 
A boy band Jonas Brothers, dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas (irmãos na vida real e estrelas 
de "Camp Rock"), mistura o visual indie dos Strokes com uma pegada college. Ternos usados 
com tênis baixo, calças skinny, coletes de alfaiataria, camisas xadrez e muitos lenços e 
cachecóis fazem parte do guarda-roupa dos meninos. Os cabelos, copiados nas ruas pelos 
adolescentes, são cuidadosamente despenteados. 
 
HANNAH MONTANA 
 



A atriz Miley Cyrus, que interpreta a personagem Hannah Montana, é um dos ícones de estilo 
entre os "tweens". O seu arsenal de peças inclui jeans justos, usados com botas, camisetas 
com estamparia, microssaias e minivestidos soltinhos com babados. Para completar, bolsinhas 
com brilho e penduricalhos. As cores mais usadas, tanto na TV e no cinema quanto nos 
produtos, são os tons de rosa, lilás, azul e vermelho. 
 
HIGH SCHOOL MUSICAL 
 
O musical acompanha as aventuras de um grupo de colegiais, e tem um trio central de 
meninas. Sharpay (Ashley Tisdale) é a fashionista do pedaço. Fazem sucesso os vestidos de 
festa adaptados às ruas e o estilo meio peruete, com muito brilho e pencas de acessórios. Já a 
boazinha Gabriella (Vanessa Hudgens) investe nos vestidos românticos, com flores e laços. Por 
fim, Taylor (Monique Coleman) ousa mais nas cores. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 ago. 2008, Ilustrada, p. E12. 


