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As ambições profissionais sérias não são a primeira coisa que as pessoas associam com a 
Barbie, a boneca impossivelmente magra e amante da moda que adora salto alto. 
 
Mesmo assim, a Mattel Inc., empresa americana que fabrica a Barbie, achou que seria 
interessante pedir que as meninas que visitam o site Barbie.com votassem em qual deve ser a 
próxima profissão da boneca. A Mattel pediu que elas escolhessem entre arquiteta, âncora de 
telejornal, engenheira de computação, ambientalista e médica. Ao todo, foram contados mais 
de 600.000 votos durante um período de quatro semanas no começo do ano. 
 
As meninas do mundo todo votaram em massa pela Barbie âncora - "não foi uma surpresa, já 
que as meninas veem a Katie Couric e várias outras âncoras" nos telejornais, diz Stephanie 
Cota, vice-presidente sênior de marketing para a marca Barbie. Couric é a âncora do principal 
telejornal da CBS, o "Evening News", e a primeira mulher a ser âncora regular de um telejornal 
numa das três grandes redes americanas de TV.  
 
Mas o que aconteceu depois, diz ela, "deixou a gente de cara".  
 
A votação era aberta a todos, e ninguém podia votar mais de uma vez. Mas, no fim da 
primeira semana, uma enxurrada de votos adultos pedindo uma Barbie engenheira da 
computação afogou a escolha popular. As engenheiras da computação que souberam da 
eleição iniciaram uma campanha viral na internet para conseguir votos e garantir que Barbie 
entrasse para a profissão. 
 
"Por favor nos ajude a fazer a Barbie virar um cérebro!", foi o apelo feito pelo blog 
GeekGirlCamp.com. 
 
A versão da Mattel: a Barbie engenheira da computação "venceu como a mais votada" e a 
âncora conquistou o voto das meninas.  
 
O resultado é uma boneca com rabo de cavalo usando leggings pretas e uma camiseta com 
detalhes em código binário que formam a palavra Barbie, e vários acessórios cor de rosa - 
óculos de intelectual, fone de ouvido Bluetooth e sapatos. 
 
Que mulheres adultas tenham ficado com tanta vontade de ser representadas por uma boneca 
- especialmente uma que as feministas sempre odiaram - diz muito tanto sobre o poder do 
ícone que virou a boneca Barbie quanto sobre a situação atual das mulheres que trabalham em 
ciência da computação. O número delas caiu nas últimas duas décadas nos Estados Unidos. 
Em 2008, as mulheres receberam somente 18% dos diplomas de ciência da computação, ante 
37% em 1985, de acordo com o Centro Nacional para a Mulher e a Tecnologia da Informação, 
dos EUA. 
 
Barbie foi criada para ser uma adolescente e foi uma sensação instantânea quando surgiu em 
1959, estimulando o desejo das crianças de brincar de ser meninas mais velhas. Ela continua 
sendo a boneca mais vendida do mundo, com vendas anuais da boneca e de produtos ligados 
a ela de mais de US$ 1,3 bilhão. 
 
Na linha "Quero ser..." da Barbie, a primeira carreira foi a de modelo adolescente. Mas Barbie 
acabou tendo outras 124 profissões, frequentemente refletindo ou até mesmo antecipando 
mudanças sociais. Ela foi uma astronauta em 1965, quatro anos antes de um homem 
caminhar sobre a Lua, e mais de dez anos antes de Sally Ride se tornar a primeira mulher 
americana no espaço.  
 
A Mattel se viu em maus lençóis no começo dos anos 90 quando lançou uma Barbie falante 
que pronunciava a frase "Aula de matemática é difícil". Depois que a Associação Americana de 
Mulheres na Universidade atacou o comentário sobre a matemática num relatório sobre como 



as escolas ensinam menos às meninas, a Mattel rapidamente pediu desculpas e eliminou a 
frase. 
 
Apesar disso, Barbie continua sendo popular entre as meninas. Em 2000, Marie Wilson, 
presidente e fundadora do Projeto Casa Branca, um grupo sem fins lucrativos que busca 
aumentar a presença de mulheres em papéis de liderança, associou-se à Mattel para criar a 
Barbie Presidente, para consternação de muitas de suas colegas. Wilson admite que teve 
reservas sobre usar a Barbie, por causa do "formato do corpo dela" e do molde dos pés, que 
só permitem que ela calce sapatos de salto alto. "Mas se você quer realmente mudar as coisas, 
precisa ir aonde as pessoas estão - as baixinhas", argumenta. 
 
A 7 de janeiro, a Mattel iniciou campanha eleitoral de um mês para escolher a próxima carreira 
da Barbie no Barbie.com, nas páginas da Barbie no Twitter e no Facebook, além de uma 
campanha publicitária que teve ônibus e outdoors em Nova York.  
 
No fim de janeiro, a Barbie da informática estava claramente na frente e a Mattel começou a 
pedir sugestões para o desenho a grupos de cientistas da computação. 
 
A Mattel anunciou a vencedora e exibiu um protótipo de uma Barbie engenheira da 
computação em 11 de fevereiro na Feira Internacional do Brinquedo de Nova York.  
 
A Barbie engenheira da computação vai chegar às lojas americanas em outubro. E, junto com 
ela, a Barbie âncora. A Mattel acha que é no mínimo justo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B11. 


