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Boneca Bratz poderá
ter fábrica no Brasil
Americana MGA estuda unidade em parceria com a Gulliver

BRINQUEDOS

Marcia Furlan

A MGA Entertainment, indústria
americana debrinquedos que pro-
duzasbonecasBratz, estuda mon-
tar uma fábrica noBrasil. Aunida-
de seria construída dentro de dois
anos em Manaus, em parceria
comaGulliver, a distribuidora ex-
clusivadas bonecasno País. O ob-
jetivo da MGA é usar o País co-
mo plataforma para abastecer o
mercado latino-americano.A esti-
mativa é de produção anual de 1
milhão de unidades.

O fundador, presidente e CEO
da MGA, Isaac Larian, que veio a
São Paulo para o lançamento ofi-
cial dos licenciamentos da marca
Bratz, afirmou que o mercado lo-
cal é importante para a compa-
nhia, pelo potencial de crescimen-
to das vendas, principalmente de
bonecas. Em sua opinião, as
fashion dolls têm forte apelo para
as meninas brasileiras.

Três anos após chegar ao País,
a Bratz alcançou a marca de 80
mil unidades vendidas em 2003,
eestima-se queovolumeultrapas-
sará as 90 mil bonecas em 2004.
Hoje, a operação brasileira repre-
senta apenas 1% do faturamento
global da MGA, mas Larian espe-
ra que salte para 5% em 2005.
“Queremos duplicar a presença

no País e aumentar os negócios
de licenciamento em 300%.”

Segundo ele, o Brasil deve ab-
sorver a metade da produção da
nova fábrica e a outra metade será
exportada. A nacionalização vai
reduzir os preços finais em cerca
de 20%. Atualmente, as bonecas,
que são importadas, custam entre
R$ 80 e R$ 180.

Ootimismo está ancorado tam-
bém nos resultados do licencia-
mento da marca. Graças ao suces-
so das bonecas, a ITC, que tem os
direitos de comercialização da
marca, fechou 15 contratos em
menos de um ano e deve chegar a

25 até o fim do ano, informou
o presidente da empresa, Peter
Carrero. Hoje, as receitas com
licenciamento daBratz noBra-
sil somam US$ 8 milhões (va-
lores ao consumidor final), vo-
lume que deve chegar a US$
80 milhões em 2005, na previ-
são de Carrero. No mundo, a
Bratz movimenta US$ 2,5 bi-
lhões em licenciamento.

As Bratz representam hoje
10% da receita da Gulliver,
que investiu R$ 500 mil nas
campanhas de divulgação, o
que representa cerca de 50%
da verba publicitária do ano.●

MAIS BARATO – Larian estima que preço final pode cair até 20%

LICENCIAMENTO

Ana Paula Lacerda

Se você tem a impressão de que
para todoo lado queolha existe al-
guém com algum badulaque da
HelloKitty, é possível que não se-
ja apenas impressão. A Sanrio do
Brasil, representante no País da
Sanrio japonesa, iniciouhá 10me-
ses uma campanha intensa de li-
cenciamentos e atingiu este mês a
marca de 4 mil itens no Brasil,
que vão desde prendedores de ca-
belo a taças de champagne, rou-
pas e escovas de dente.

Aquantidadeéexpressiva, prin-
cipalmente se comparada ao nú-
mero de itens da gatinha branca
existentes no mundo inteiro: 15
mil, chegando ao faturamento de
US$ 1,7 bilhão anual. E até o fim
do ano devem ocorrer mais lança-
mentos, pois dia 1.º de novembro
a personagem completou 30 anos
ehaverá comemorações emdiver-
sos pontos do mundo.

Entre os licenciadores brasilei-
ros, estão grandes empresas co-
mo a Grendene, a Renner (com
sua linha exclusiva produzida pe-
la Malharia Cristina) e a Nova
Grafon’s. No total, são 30 licen-

ciadores. “Roupas, acessórios e
papelaria são os produtos mais
vendidos”, diz Edméa Nogueira,
gerente de licenciamentos daSan-
rio do Brasil. “Agora, os sonhos
de consumo são os eletrodomésti-
cos como torradeiras e televiso-
res, mas estes itens são importa-
dos.” A empresa planeja aumen-
tar o número de lojas no País. Das
atuais 22, a Sanrio do Brasil deve
passar a 40 estabelecimentos até
o final de 2006, com foco no pú-
blico adolescente.

“A ligaçãocomestilistas e cele-
bridades (Alexandre Herchcovi-
tch criou modelos e Regina Casé
é fã assumida) auxiliou muito a
criar a imagem pop da Hello Kit-
ty”, conta Edméa. “Houve sim
umboom deHello Kitty,mas nos-
so objetivo não é um produto me-
teórico, que sobe edepois despen-
ca. Queremos mantê-la no topo.”

Para alcançar este intento, a
Sanrio trabalhade formaestratégi-
ca a divugação da marca. “Não te-
mos comerciais em televisão, por
exemplo”, conta Edméa. “Mas
realizamos recentemente um des-
file só com roupas da Hello Kit-
ty.” Transformar a gata sem boca
emumsímbolo da moda é estraté-
gia da Sanrio internacional, segui-
do em todos os países onde exis-
tem produtos licenciados. Para a
gerente, até a pirataria recuou
com a entrada de tantos produtos
oficiais no mercado. “Ela sempre
existiu, mas está incomodando
bem menos.”

Edméa diz que ainda vêm mais

produtos por aí. “Os consumido-
resbrasileiros podemaguardar no-
vidades e produtos inéditos”, co-
menta Edméa, sem revelar quais
são. Adianta apenas que em breve
haveráDVDs dedesenhos anima-
dos à venda no Brasil e que mui-
tos lançamentos serão voltados
para o público jovem e para as
crianças.

PARA MAIORES
Mas não são as crianças os maio-
res consumidores de Hello Kitty.
Uma pesquisa da Sanrio america-
na mostrou que o maior índice de
aceitação e gosto pela persona-
gem está entre os jovens adultos,
na faixa entre 18 e 34 anos – 83%
disseram gostar, ter ou usar itens
da Hello Kitty. Entre as crianças
até 12 anos, o índice foi de 72%.
“Hoje, a Hello Kitty é muito mais
fashion que a Barbie ou as Bratz.
Ela agrada às crianças, aos jovens
e aos adultos.”E qual seria omoti-
vo? “Não tenho uma definição,
mas a Hello Kitty parece passar
uma sensação de carinho, que se
uniu ao glamour.”

A estudante de comunicação
Mariana Chida, de 21 anos e fã da
personagem, tem um palpite.
“Acho que com essa onda de coi-
sas orientais e a moda do cor-de-
rosa, a Hello Kitty tinha de vir
com tudo mesmo. Ela junta as
duas coisas.” Mariana tem cerca
de 30 produtos da Hello Kitty em
casa, e só não tem mais porque os
acha caros. “Não estou trabalhan-
do no momento, então fica pesa-
do. Mas se estivesse, com certeza
comprariamais.” Ela gosta princi-
palmente das bonecas e dos mate-
riais de papelaria. “Se a diferença
depreçocompensar, entre umpro-
duto comum e um da Hello Kitty,
eu escolho o segundo”. E avisa
aos amigosque leremesta reporta-
gem que, depois desta, eles não
podem mais errar quando forem
comprar presentes.●

DIVULGAÇÃO

Existem 22 lojas da
empresa no Brasil.
Meta é abrir mais 18
até o fim de 2006

PALPITE – Mariana Chida acha que a moda oriental e do cor-de-rosa impulsionaram a personagem

ROBSON FERNANDJES/AE

%HermesFileInfo:B-18:20041105:B18 NEGÓCIOS
SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2004 ● O ESTADO DE S.PAULO

Anúncio

Fonte: O Estado de São Paulo, 5 nov.2004, Economia, p.B18




