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Eis algo para a cadeira do psiquiatra: bonecas Barbie vestindo alta costura, personagens Hello 
Kitty incrustados de diamantes, ursinhos de pelúcia Karl Lagerfeld e vestidos de noiva Walt 
Disney. Uma receita para adolescentes mimados? A última moda para crianças consumistas? 
Não, a nova tendência entre os marmanjos.  
 
O mais novo caso de amor do luxo é com a infância: designers estão cada vez mais criando 
brinquedos colecionáveis e novidades inspiradas pela juventude, enquanto as marcas infantis 
estão evoluindo e se transformando em etiquetas do estilo adulto, oferecendo suéteres de 
cashmere, coleções limitadas de estilistas da moda, produtos de spa e jóias finas.   
 
Exposição A: Barbie, a marca da moda. Este ano, a boneca superesbelta e de pernas e braços 
longos criada pela Mattel, comemora seu 50º aniversário acrescentando uma marca de moda e 
estilo de vida à sua lista de conquistas. Na New York Fashion Week, ela teve no último sábado, 
seu próprio desfile na passarela graças a uma parceria de três anos entre a Mattel e o 
Conselho dos Designers de Moda da América. Cinquenta estilistas criaram roupas em tamanho 
real e Christian Louboutin desenhou os sapatos.   
 
Em março, o estilista de Los Angeles Jeremy Scott vai anunciar uma coleção limitada inspirada 
na boneca, e duas estilistas britânicas, Roksanda Ilincic e Danielle Scutt, vão vestir uma edição 
limitada das bonecas Barbie com roupas inspiradas por suas coleções, em troca de patrocínio 
na London Fashion Week. Uma linha de produtos de beleza Barbie está sendo planejada, 
juntamente com o lançamento de House of Barbie, uma loja conceitual para adultos e crianças 
(a primeira será aberta em Xangai) que vai oferecer tratamentos de spa e seis andares de 
roupas.   
 
A lista é exaustiva, mas a Barbie não está sozinha no admirável mundo novo dos adultos. A 
Walt Disney está ampliando rapidamente suas linhas de moda para incluir interiores, linhas de 
vestidos de noivas e artigos de luxo, além de trabalhar com marcas com Kidada Jones, 
Iceberg, Pinko, Paul Smith, Jean Charles de Castelbajac, Comme des Garçons e Thomas Sabo.   
 
"Fizemos um esforço consciente para colaborar com os estilistas", diz Marc Low, vice-
presidente de vestuário, acessórios e calçados da Disney para a Europa. "Esta é uma tendência 
crescente. Mais e mais estilistas estão vindo até nós para conversar sobre projetos. Há algo de 
nostálgico nas personagens da Disney. Elas fazem as pessoas de lembrarem se tempos mais 
felizes de suas vidas."   
 
Há também a companhia japonesa Sanrio, que vem recorrendo ao apelo da Helo Kitty entre os 
adolescentes e adultos jovens. Em novembro, ela abriu sua primeira loja Sanrio Luxe na Times 
Square, em Nova York, voltada diretamente para o mercado twentysomething (ou seja, as 
garotas que cresceram junto com a marca). A loja vende de tudo; de canetas a pingentes de 
jóias finas, casacos de couro e cashmere, em meio a sofás vintage e candelabros de cristal.   
 
"Temos um grupo demográfico tão grande por causa do nosso fator nostalgia", afirma Janet 
Hsu, presidente da área de produtos de consumo globais da Sanrio. "A essência da marca é 
muito interessante e emotiva; usar algo que cresceu junto com você." Nâo admira que as 
marcas de moda estejam tentando entrar nesse mercado.   
 
O esforço mais famoso até agora é a colaboração de Karl Lagerfeld, em outubro, com a 
companhia alemã Steiff, num urso de brinquedo feito à imagem de Lagerfeld em seu uniforme 
habitual, incluindo os óculos Karl Lagerfeld. As bonecas de porcelana Lanvin e os chaveiros de 
brinquedo Prada, também estão saindo muito rápido das prateleiras.   
 
A área de perfumes e maquiagem também vem registrando uma onda de produtos 
recombinados, do lançamento conjunto no mês que vem, pela Snario Global Consumer 
Products/Mac Cosmetics, de uma linha de maquiagem inspirada na Hello Kitty, à linha de 
perfumes inspirados em bonecas Harajuku Lovers Collection de Gwen Stefani.   



 
Do mesmo modo, as jóias também abraçaram a juventude. Este ano, a Thomas Sabo e a Walt 
Disney criaram chaveiros e jóias de prata legítima com motivos da Disney, enquanto a 
Swarovski criou sua própria linha de pingentes de cristal, chaveiros e acessórios baseados em 
personagens dos desenhos animados.   
 
Martin Raymond, fundador do Future Laboratory de Londres e especialista na previsão de 
tendências, acredita que o prognóstico é simples: "Isso faz as pessoas sentirem saudades do 
passado, desperta lembranças de brincadeiras e marcas da infância", diz. "Veja só o 
crescimento das vendas do Banco Imobiliário e do Scrabble. Eles são o antídoto à nova 
austeridade."   
 
Eles são muito lucrativos também. Para a Barbie, a Walt Disney e a Sanrio, que operam no 
saturado mercado de brinquedos, ampliar a oferta para os adultos é outra maneira de 
melhorar as margens de lucro. Os preços do merchandising adulto da Disney vão de cerca de 
20 euros e mais de 1.400 euros para os projetos da Dolce & Gabbana e Jean Charles de 
Castelbajac.   
 
"A Barbie também é meio que um ícone da moda", diz Ilaria Alber-Glanstaetten, presidente-
executiva da Provenance, o braço de artigos de luxo da M&C Saatchi. "Eu acho que eles [a 
Mattel] estão estimulando esse aspecto porque eles já levaram seu apelo na área de 
brinquedos o mais longe que era possível. Ao lançar essas novas colaborações, eles estão 
mirando os colecionadores e adultos que cresceram com a Barbie e são hoje mais conscientes 
em relação à moda. Eles conseguem uma participação de mercado maior. Há também espaço 
para aumentar as receitas entrando na esfera do luxo."   
 
A Disney diz que os produtos para adultos respondem agora por algo entre 20% e 25% das 
receitas da Walt Disney na Europa, e a Mattel disse em novembro ao jornal de moda 
"Women´s Wear Daily" que os produtos não-brinquedos responderam por US$ 3 bilhões das 
vendas anuais da Barbie, que no ano passado somaram US$ 5,97 bilhões. A Sanrio também 
diz que os produtos voltados para os adultos representam hoje uma parte "significativa" de 
seus negócios.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 fev. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


