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Mônica completará 50 anos em 3 de 
março como a personagem nacional 

mais querida e bem-sucedida comercial-
mente em todos os tempos. Criada por 
Mauricio de Sousa em 1963, a baixinha, 
dentuça e sabichona é o ícone maior de 
uma turma que, hoje, tem nada menos 
que 2.500 produtos licenciados, produ-
zidos por aproximadamente 150 empre-
sas. Trabalhando na linha de frente para 
multiplicar estes já impressionantes nú-
meros está nada menos do que a própria 
inspiração da obra-prima do cartunista. 

Mônica de Sousa, filha mais velha de 
Mauricio, é diretora comercial da Mau-
ricio de Sousa Produções (MSP), em-
presa na ativa há 54 anos e que elevou 
seu faturamento em 22% de 2010 para 
2011 (os dados de 2012 ainda não foram 
fechados). Mônica coordena as come-
morações pelo cinquentenário da per-
sonagem. As homenagens começaram 
no Carnaval de Salvador, com a canção 
que a cantora Claudia Leitte criou para 
a baixinha, e pela gestão de um universo 
enorme de licenciamentos que inclui o 
das histórias em quadrinhos, atualmen-
te nas mãos da Panini. Os quadrinhos de 
Mauricio de Sousa detêm 86% do mer-
cado de HQs infantis no Brasil. A Tur-
ma da Mônica Jovem, lançada há cinco 
anos, atinge picos de 600 mil exemplares.

Os licenciamentos começaram com 
camisetas e bonecas (uma das mais an-
tigas, feita pela Trol, será relançada es-
te ano), mas a MSP ganhou visibilidade, 
ainda nos anos 1960, com a Cica (ho-
je Cargill), que usava o elefante Jota-

licenciamento

O cinquentenário de Mônica
Entre coelhadas e mais de 2.500 produtos com sua marca, a criação  
de Mauricio de Sousa comemora cinco décadas de sucesso
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lhão para divulgar seu extrato de toma-
te em campanhas de TV. Os exemplos 
de relacionamentos duradouros são vá-
rios, como os mantidos com Kimberly  
Clark (fraldas) e Nissin, Perdigão e Fis-
cher Frutas, em alimentos. Em 2012, o li-
cenciamento da Fischer para maçãs foi 
expandido para pera e kiwi e, em 2014, a 
marca usará personagens da Turma para 
as vendas de uva e laranja lima. 

Priya Patel, diretora de Cuidados 
 Pessoais da Kimberly-Clark, destaca a 
parceria de mais de 15 anos e o fato de o 
Brasil ser o único país em que a linha de 
fraldas da companhia não entrou no mer-
cado como Huggies, por conta da aquisi-
ção de uma empresa local. “Atualmente, 
os produtos Huggies Turma da Mônica 
representam 40% do faturamento da em-
presa no País”, afirma. E a parceria ficou 
mais forte este ano, com o lançamento de 
15 produtos de higiene pessoal da Turma 
da Mônica Jovem, para o público juvenil.

A catarinense Brandili, que fabrica 
roupas infantis, elevou suas vendas em 
500% desde 2002, quando começou a li-
cenciar a Turma da Mônica. As linhas re-
presentam 8% do volume total de vendas 
e 24% dos licenciamentos. Em comemo-
ração aos 50 anos da Mônica, a Brandi-
li apresentará, em sua próxima coleção 
(Primavera 2013), produtos com ima-
gens do guia comemorativo que reme-
tem à década de 1960, quando a perso-
nagem nasceu. “A Turma da Mônica foi 
uma das primeiras licenças que a Bran-
dili fechou e o sucesso foi tão grande que 
ela permanece em nosso portfólio até ho-

je. Não envelhece, se renova sempre e é 
muito importante nas nossas coleções. 
Pretendemos mantê-la por muitos ou-
tros anos”, diz Corina Brandes, diretora 
de criação e estilo da Brandili. 

O cuidado com as parcerias é gran-
de. “Mauricio só licencia produtos que 
ele daria para os filhos e netos”, revela 
Fernanda Ramalho, gerente do depar-
tamento de  marketing criado há pouco 
mais de um ano na MSP. Provocada a 
contar que tipo de problema a faz even-
tualmente ter vontade de dar coelhadas 
em um licenciado, Mônica ri, mas não 
se faz de rogada. “Fico muito aborrecida 
quando sinto que a Mauricio de Sousa 
está sendo tratada de forma diferente de 
uma Disney ou Warner. Porque a gente 
é tão importante no mercado nacional, 
e a pessoa vai dar mais valor para licen-
ciamento de fora?”, queixa-se. 

Surpresas da festa
O aniversário da Mônica terá uma série 

de atividades comemorativas, lançamen-
tos e parcerias, como a feita com a rede 
Giraffa’s, que será o restaurante oficial. 

No mês de março o Memorial da Amé-
rica Latina abrigará uma exposição sobre 
Sansão, o coelhinho de pelúcia insepará-
vel da Mônica (que era amarelo original-
mente) e dia 3 acontece no Rio de Janeiro 
o show Mônica Mundi. No mesmo mês, o 
Cartoon Network começa a exibir o Mônica 
Toy, desenhos animados de 12 segundos.  

Em maio, o Museu Brasileiro da Es-
cultura terá uma grande exposição sobre 
Mônica, com sua história, trajetória, tiras 

antigas, memorabilia (roupas, bonecas, o 
segundo Sansão que ela teve, na vida real). 

A peça de teatro Romeu e Julieta (re-
alizada pela primeira vez na década de 
1980) será relançada, no Teatro Geo, em 
São Paulo, em abril. O estilista Fause Ha-
ten ajudará no figurino do espetáculo.

Recentemente, a MSP lançou em par-
ceria com a BandUp a Lojinha da Môni-
ca, na internet, com itens elaborados por 
um departamento de desenvolvimento de 
produtos próprios, criado há pouco tem-
po. No mundo físico, um dos licenciados 
(não revelado) deverá abrir ainda este ano 
uma f lagship da Turma da Mônica no bair-
ro dos Jardins em São Paulo e pretende, em 
até três anos, ter 50 pontos de venda, en-
tre lojas e quiosques em shopping centers. 
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Inspiração para a personagem eternizada pelas mãos do pai Mauricio de Sousa, Mônica é hoje a diretora comercial da empresa da família 

Assista ao vídeo sobre os 50 anos da 
Mônica no www.meioemensagem.com.br

Mônica, 50,  
por Maurício

Um personagem de HQ bem 
cuidado, bem escolhido, que tem 
preocupação de atender ao gosto 
do público, descobre a fonte da 
juventude. Primeiro, tivemos 
cuidado porque tecnicamente o 
personagem tem de acompanhar a 
língua do dia e da hora. Em segundo 
lugar, sempre fizemos com bons 
jornais e editoras, que realizaram um 
bom trabalho também de divulgação 
e apresentação em gibis, revistas... 
E, ao mesmo tempo, bons artistas: 
para mim, a nossa é a melhor equipe 
do mundo em produzir HQ para a 
criançada. Tem ainda a teimosia. Em 
geral, criador de personagem, depois 
de algum tempo, fica cansado e se 
afasta de sua criação, o personagem 
definha e fica na história e nos 
museus. Não quero isso de jeito 
nenhum para os meus personagens, 
que são como se fossem meus 
filhos. Quero-os vivos, sãos, alegres, 
petulantes de vez em quando, 
inconsequentes, às vezes, como 
toda criança é — mas que sejam um 
espetáculo de alegria, bom humor e 
esperança até para o leitor. Mônica 
tem recarga para mais meio século, 
sem dúvida. Estou feliz com a 
administração da vidinha dos meus 
personagens que é bem soltinha, 
alegre e divertida, mas muito bem 
regradinha quanto à técnica de 
comunicação, ao marketing e, 
principalmente, às mensagens.  

depoimento de Mauricio de sousa  

a repórter roseani rocha
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 26, 25 fev. 2013.




