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Barbie e Susi na era do celular
Tecnologia moderna é novo componente na disputa que as bonecas travam no Brasil há mais de quarenta anos

Micros colaboram
com grifes da moda

Pequimterá omaior
shoppingdo mundo
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Criada em 1959,
a boneca vai
se atualizando
Barbie já foi hippie, virou princesa e
ganhou amigas indianas e africanas

CONSUMO

Carlos Franco

A disputa que Barbie e Susi tra-
vam há 40 anos tem neste Natal a
tecnologia como aliada. Se a ame-
ricana Barbie, produzida pela
Mattel, vem com mensagem de
texto (duas garotas com a mesma
boneca podem se comunicar com
celulares de brinquedo), a rival e
brasileiríssima Susi, da Estrela,
foi direto ao ponto. Fechou acor-
do com a operadora Vivo, para
lançar a Susi Celular Vivo, que
vem com um aparelho que vira
um walkie-talkie, registra os reca-
dos da própria boneca e toca em
horários predeterminados.

Susi Celular funciona exata-
mente como um aparelho co-
mum, com cores muito vivas. Só
que não permite ligações, é ape-
nas um aparelho de brinquedo.
Uma tentativa da Vivo de seduzir
as crianças para usar celulares no
futuroeumacartadadaEstrela pa-
ra enfrentar a concorrente.

Comvendas de1 milhão debo-
necas por ano, a Susi é o brinque-
do que representa a maior fatia
dos negócios da Estrela: 15% do
faturamento, que foi de R$ 128
milhões no ano passado. Lançada
em 1962, a boneca vem desde es-
sa época no País fazendo frente à
rival. A Barbie responde por fatia
de 55% dos negócios globais da
Mattel, ou US$ 3,6 bilhões no
ano passado.

As estatísticas da Associação
Brasileira da Indústria de Brinque-
dos (Abrinq) dão conta de que o
mercado de bonecas fashion doll
movimenta R$ 350 milhões por
ano, sem contar produtos licencia-
dos, que vitaminam o marketing
em torno de Susi e Barbie e faz
das bonecas um objeto de desejo.

Luiza, de 8 anos, por exem-
plo, está à espera, neste Natal,
das novidades da Estrela e da
Mattel. Filha da advogada Fer-
nanda Drigo de Almeida, de 38
anos, que quando criança brinca-
va com a Susi, Luiza é uma das
milhares de crianças que ajudam
a Mattel a vender 120 milhões
de Barbies ao redor do mundo e
a Estrela a produzir 1 milhão de
Susis por ano. No Brasil, esse
mercado é estimado em 2,4 mi-
lhões de bonecas por ano.

Um reinado que hoje enfrenta
a concorrência da Bratz, aqui re-
presentadas pela Gulliver, que
lembra mais uma caricatura de
bonecas como Susi e Barbie,
com olhos imensos, e mais volta-
da às adolescentes. As vendas
cresceram tanto que a Gulliver já
estuda para o próximo ano a pos-
sibilidade de, em parceria com a
americana MGA, produzir a bo-
neca aqui. Hoje, elas são importa-
das e têm preços que variam de
R$ 80,00 a R$ 180,00.

Só que no mundo de Luiza
ainda não há espaço para as
Bratz. Tanto mãe como filha pre-
ferem, a exemplo de maioria das
brasileiras, Barbie e Susi. Tudo
porque essas bonecas têm uma
incrível capacidade de driblar o
tempo e nocautear as concorren-
tes. A própria Mattel tem tenta-
do quebrar, sem sucesso, a sua
dependência da Barbie com a
Polly, assim como a Estrela tem
investido na Meu Bebê. Mas as
duas fashion dolls, como é co-
nhecida a categoria dessas bone-
cas, são imbatíveis.

Dos negócios relacionados à
Barbie, o licenciamento responde
por uma fatia importante, de qua-
se 1/3 do faturamento da marca.
No Brasil, a gerente de Licencia-
mento da Barbie, Érica Giaco-
melli, diz que a situação não é di-
ferente e que esse é um mercado
em expansão, que ajuda a rejuve-
nescer a marca. “Entre os nossos
acordos se destacam o de malas e
bolsas Primicia, que as crianças
adoram para viajar, passando por
cadernos Tilibra, mochilas Sesti-
ni e até computadores portáteis,
aqui produzidos pela Oregon Bra-
sil”, afirma, comemorando as
vendas desses produtos.

Já a boneca, que foi lançada
em 1959, trajando um maiô listra-
do debranco epreto, aopreço mé-
dio de US$ 3, hoje alcança preços

de até US$ 10 mil, dependendo
da tiragem e do responsável pelos
acessórios. A Barbie já teve vesti-
dos assinadosporYves Saint-Lau-
rent e Giorgio Armani. No Brasil,
porém, a boneca pode ser encon-
trada a partir de R$ 19,90. Mas
são os modelos acima de R$ 150,
como a Princesa Plebéia, que en-
cantam as crianças.

Mas, nesse duelo, quem leva a
melhor? Barbie ou Susi? A Mat-
tel não abre os números de ven-

das no Brasil. A Estrela diz que
vende 1 milhão de Susi por ano e
divide em igualdade com a con-
corrente esse mercado. “Não im-
porta exatamente qual está na
frente, porque as diferenças de
vendas são mínimas. O importan-
te é que o mercado fashion doll
continua aquecido e essa é a nos-
sa aposta para este fim de ano”,
diz o diretor de Marketing da Es-
trela, Aires José Leal Fernandes.

Para aEstrela, aSusi é umenor-

me sucesso. A boneca voltou
ao mercado em 1998, depois
de 12 anos fora das prateleiras.
É que nesse período a Estrela
tinha contrato com a Mattel pa-
ra a produção e venda da Bar-
bieno País e esse acordoa proi-
bia de produzir a Susi.

Fernanda Drigo de Almeida
comemorou a volta da boneca,
pois queria que a filha tivesse a
mesma experiência que teve
quando criança.●

A Barbie foi lançada em 9 de
março de 1959, resultado do tra-
balho do designer Jack Ryan,
que em 1958 recebeu a enco-
menda do casal Ruth e Elliot
Handler, o dono da Mattel, de
criar uma boneca adulta. Com
ela, o casal queria homenagear
uma das filhas e manter o encan-
to das bonecas por mais tempo.
Mãe de Ken, Skipper e Barbara,
foi Ruth quem teve a idéia de
transformar em bonecos os três
filhos, começando por Barbara,
que ela chamava de Barbie, de-
pois Ken e Skipper.

Apresentada na Feira de Brin-
quedos de Nova York de 1959,
Barbie rapidamente se transfor-
mou em sucesso. Loura, numa
épocaem que as “blond girls”, co-
mo Marilyn Monroe, povoavam
os sonhos da América, e perfeita-
mente enquadrada no “American
wayof life”, queosEUApropaga-
vam desdeo pós-guerra, como es-
tilo a ser seguido por todos os alia-
dos, suas vendas estouraram.

De lá para cá, aBarbie acompa-
nhou a evolução dos figurinos e
do comportamento. Foi hippie, vi-
rou princesa, ganhou amigas in-
dianas e africanas e conquistou
seu lugar no hall da fama, inva-
dindo outros mercados na
forma de bolsas, sacolas e
até sendo imitada em cirur-
gias plásticas, sem falar no
uso como manequim de costurei-
ros, com um corpo de29 centíme-
tros distribuído milimetricamente
e que, passados 45 anos, não per-
deu a forma. Barbie também se
engajou em campanhas sociais e
ganhouem 1997 uma amigapara-
plégica, aBecky. É com essas ino-
vações que vem se mantendo na
crista das vendas da Mattel.

Já a Susi, lançada pela Estrela
em1962 como uma resposta à on-
da americana da Barbie, nasceu
mais bem nutrida e com cabelos
castanhos, abrasileirando a fórmu-
la que fazia sucessoentre as meni-
nas americanas e começava a ga-
nhar a Europa. A Susi, pelo pre-
ço, acabou se transformando num

sucesso imediato e, como a con-
corrente, ganhou acessórios, de
guarda-roupas a carrinhos, pas-
sando pelas roupas. Evoluindo
com o passar dos anos, Susi dis-
pensou o sutiã e a anágua que
usou nos anos 60, ganhou vesti-
dosdenoiva ede princesa, acessó-
rios que ainda fazem sucesso.

Seguindo os passos da Barbie,
Susi também ganhou roupas de
estilistas famosos, vestiu a roupa
de histórias infantis e conquistou
seu espaço no mercado brasileiro.
É a maior inimiga da Barbie, as-
sim como Barbie é a maior inimi-
ga da Susi.● C.F.

HOMENAGEM – A família Barbie leva os nomes dos filhos do dono da Mattel

SEM CONFLITO – Luiza Drigo de Almeida, de 8 anos, quer ganhar uma boneca Barbie no Natal; nos tempos de criança, sua mãe, Fernanda, brincava com a Susi

TROPICAL – A Susi , criada em 1962, tem formato de corpo mais próximo ao das brasileiras
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