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Quem olha para as descoladas Bratz, bonecas de boca carnuda, calças de cintura baixa e sapatos 
de plataforma - que conseguiram a façanha de ameaçar o império cor-de-rosa da conservadora e 
já quarentona Barbie - não imagina como possa ser seu "pai", o principal executivo da MGA 
Entertainment, Isaac Larian, de 50 anos. Iraniano naturalizado americano, Larian, que teve uma 
infância com poucos brinquedos e chegou aos Estados Unidos aos 17 anos, é um homem 
econômico nas palavras. Discreto até. Não ostenta o título de dono da terceira maior indústria de 
brinquedo do mundo - atrás da Mattel e Hasbro - com um faturamento de US$ 1,5 bilhão. 
 
Os números, no entanto, falam por ele. Fenômeno mundial de vendas, com mais de 100 milhões 
de exemplares vendidos em pouco mais de três anos, as bonecas adolescentes de cabeça e pés 
enormes elevaram o status da MGA de uma pequena importadora de produtos eletrônicos para 
uma empresa que cresce três dígitos ao ano desde 2000. Antes do nascimento das Bratz, a 
empresa faturava US$ 100 milhões. Segundo Larian, em 2003 as vendas ao varejo atingiram US$ 
1,5 bilhão e neste ano devem chegar a US$ 2,5 bilhões. 
 
O executivo está pela primeira vez no Brasil para divulgar sua marca e anunciar novas ações na 
área de licenciamento para incrementar as vendas no país - a boneca já é líder em vendas na 
França, Reino Unido, Itália e Austrália. Em uma parceria com a Fox, a MGA está lançando em 
vídeo e DVD a aventura de Yasmin, Cloe, Sasha e Jade. 
 
A empresa responsável pelo licenciamento da marca no Brasil é a ITC (International Trading 
Consultants) que, apesar do nome, é 100% brasileira e já possui 15 licenças, entre roupas, meias 
e cadernos. Agora, a empresa está fechando outras sete licenças, entre ela a editora que fará 
uma revista, álbum de figurinhas e uma linha de artigos para festas "Nosso objetivo é chegar a 40 
licenças e uma família de cerca de 160 produtos", afirma Peter Arce, presidente da ITC. No 
mundo, de acordo com Larian, a Bratz tem cerca de 300 licenças. "Há muito espaço para crescer 
no Brasil", diz o principal executivo da MGA. 
 
Mas a grande beneficiada do sucesso das modernas bonecas é a Gulliver, responsável pela 
importação e vendas da boneca no Brasil. Nos dois últimos anos, a empresa vendeu 160 mil 
bonecas. A marca Bratz representa hoje 10% do seu faturamento e o objetivo é aumentar as 
vendas em 50% no próximo ano. Uma série de novos produtos da linha Bratz serão lançados pela 
Gulliver para o Natal - sempre dentro do estilo moderno da boneca, que não tem banheira, mas 
ofurô e, ao invés de uma sala de jantar, faz suas refeições numa estação de sushi. "De R$ 1 
milhão que investimos neste ano em publicidade, metade foi para Bratz num total de oito 
campanhas para a TV fechada", diz Paulo Benzatti, diretor nacional de vendas. 
 
A produção das bonecas - que caíram no gosto de meninas entre 7 e 13 anos e começam a virar 
moda entre adolescentes e jovens adultos - é feita na China. Segundo Larian, a empresa abriu 
uma nova fábrica no México, mas 95% da produção ainda está na China. "Pensamos em fabricar a 
boneca no Brasil, na Zona França de Manaus, mas seria entre o final de 2005 e início de 2006", 
diz. 
 
A Mattel, dona da Barbie, não vive seus melhores momentos. Segundo o balanço do terceiro 
trimestre deste ano, a companhia registrou queda de 2% nas vendas mundiais e 9% nas vendas 
internas. As vendas da Barbie recuaram 13% mundialmente no trimestre. 

 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Boneca marca estréia da Gulliver no segmento feminino 
 
A Bratz é a primeira marca da Gulliver para meninas. Até então, a companhia, há 34 anos no 
mercado, estava concentrada no segmento infantil masculino, com bonecos articulados do 
Homem Aranha, Shrek e Hulk. 
 
Apesar da promessa de Bratz e da nova linha de produtos que a empresa começa a vender para o 
Natal, a boneca ainda representa 10% do faturamento da companhia. Em 2003, a Gulliver faturou 
cerca de R$ 30 milhões e, para este ano, a previsão é chegar a R$ 35 milhões. 
 
Hoje, entre as cinco maiores do setor de brinquedos, a Gulliver, tradicional fabricante dos bonecos 
Forte Apache, deu um salto nos últimos cinco anos por conta dos licenciamentos. 
 
A empresa representa duas das três maiores empresas de brinquedos do mundo- a MGA 
Entertainment, dona da Bratz, e a Hasbro, que tem a marca Shrek.  
 
A Gulliver também tem contrato de exclusividade com a Toy Biz, empresa do Grupo Marvel, que 
detém marcas como Homem Aranha, Hulk e X-Man. "Nosso grande carro-chefe em 2002 e este 
ano é o Homem Aranha com o lançamento dos dois filmes", conta Isabelle Lavin, gerente de 
marketing da companhia. No ano passado, as vendas foram impulsionadas pelo boneco verde 
Hulk. 
 
As Tartarugas Ninja, Senhor dos Anéis e Scooby-doo também fazem parte do portfólio da Gulliver. 
Os bonecos mais simples de cada uma dessas linhas custam cerca de R$ 50 no varejo, mas assim 
como toda a indústria de brinquedo, a empresa enfrenta forte concorrência da pirataria. Para maio 
do próximo ano, a companhia prepara o lançamento da linha Star Wars. 
 
Atualmente, 50% das vendas da empresa representam os produtos licenciados - que são 
importados - e 50% são produzidos no Brasil, na sua fábrica de São Caetano do Sul. Entre os 
produtos nacionais estão o Forte Apache e a linha Smoby, blocos de montar para cria nças de seis 
meses a três anos.  
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