
BRINQUEDOS

CarlosFranco

A americana Mattel, maior fa-
bricante mundial de brinque-
dos, faturou US$ 5 bilhões no
ano passado. Desse montante,
US$ 3 bilhões vieram das ven-
dasdeumabonecaqueéoretra-
todo “americanwayof life” dos
anos 50, a Barbie. Lançada em
março de 1959, a boneca é um
fenômeno, a tal ponto que a ca-
datrêssegundosumaévendida
ao redor do planeta, para a ale-
gria dos acionistas da empresa
com sede em El Segundo, Cali-
fórnia.
Mas qual é a estratégia da
Mattelparamanterasvendase
Barbie na crista da onda, num
mundo, sobretudo o infantil,
que caminha a passos rápidos
para as realidades virtuais e di-
gitais? Mais: onde as crianças
de 5 a 8 anos brincam de casi-
nha e bonecas nas grandesme-
trópoles?
O vice-presidente da Mattel
paraÁsia,Pacífico,AméricaLa-
tina e Canadá, John Cullen, diz
que a matemática da Barbie é
simples: ela é a líder do merca-
do “fashion doll” e é a líder do
mercado de licenciamento vol-
tado ao público infantil e, por
isso, pode ousar com mais fol-
ga, com novos lançamentos e,
com eles, permanecer moder-
na eatual. “Sóquenão estamos
distantes, como muitos pen-
sam, das novas tendências. Ao
contrário, temos acordos de li-
cenciamento pelo qual lança-
mos o iPoddaBarbie e, antes, o
seunotebook, o computadorde
mão.” O iPod é o aparelho que
permitearmazenareouvirmú-
sicas baixadas da internet.
No território dos videoga-
mes,quechegaramamovimen-
tar no ano passado US$ 7 bi-
lhõesnosEstadosUnidos,valor
muito próximo dos US$ 9 bi-
lhõesdocinema, aBarbieainda
nãoestápresente,masaempre-
sa está atenta. Érica Giaco-
melli, gerente de Licenciamen-
to daMattel noBrasil, ressalta,
porém, que a empresa tem in-
vestidopesadoeminterativida-
de pela internet. “Temos regis-
trado acessos únicos de 2,5 mi-
lhões por mês. O que é altíssi-
mo,eamaioriabuscaa integra-
çãocomouniversoBarbie eou-
tras crianças por meio de uma
comunicação divertida, na li-
nha dos games.”
Além do licenciamento, que
chega a responder por uma fa-

tia importante do negócio Bar-
bienomundoeéaáreaqueCul-
len comanda nas regiões pelas
quaisresponde,aMattelencon-
trou no entretenimento uma
forma de também sustentar as
vendas da boneca. E, com isso,
darfôlegopermanenteaessain-
dústria do licenciamento da
marca.
Nosúltimoscincoanos,aem-
presa firmou parceria com a
Universalparaaproduçãodes-
ses filmes – cujo investimento
retorna na comercialização de
DVDs e fitas VHS de vídeo. O
primeiro da série foi Barbie e o
Quebra-Nozes, seguido de Ra-
punzel,LagodosCisnes eAprin-
cesa e a plebéia. Este ano, pela
primeiravezaempresaestátra-
balhando com dois filmes: Bar-
bie Fairytopia (pautado nas fa-
das) eMagia dosAlados (quedá
seqüência ao primeiro, acres-
centando cavalos alados e ou-
trosanimais,queviramacessó-
rios da boneca).
A Mattel também pretende
estrear em dois meses a mon-
tagem de Fairytopia na Broa-

dway e de lá sair para outras
cidades. Cullen está certo de
que essa é uma estratégia que
garante, mais que a exposição
damarca, avendadeprodutos
licenciados e com eles muita
propagandaemtornodabone-
ca.
O Brasil, diz Cullen, também
entrounarotadeumaoutraver-
tentecomaqualaempresaestá
revigorando a marca: a moda
fashionadulta.Nanoitedequin-
ta-feira, a modelo Ana Hick-
man desfilou, em São Paulo, a
coleçãoVintageDocDog, que é
onovonegóciodaMattelBrasil,
roupas e acessórios para adul-
tos.Sãoroupascomdosedeou-
sadia, mas que têm a ver com o
estiloqueabonecaespalhoupe-
los 150 países em que é comer-
cializada. Com seu 1,85 metro
de altura e pernas esculturais
de1,20metro,AnaHickmanpa-
reciaaprópriabonecanapassa-
rela e elogiou o que vestiu, que
mescla a inocência com a ele-
gância adulta.
Cullen diz que a fórmula está
fazendosucessonoJapão,onde
existem 21 lojas vendendo pro-

dutos de roupas com o estilo
Barbie para adultos e 15 para
coleções infantis. “Esse é um
mercadoquetemtudoparadar
umgrande salto, porque envol-
vecalçadoseacessórios.”Érica
tem um bom exemplo: “Amar-
ca foi licenciada para malas e
frasqueiras para meninas pela

Primícia, que depois solicitou o
licenciamento de malas para
adultos. Resultado: a previsão
de vender 5mil peças em 6me-
sessecumpriunomêsde lança-
mento”.
Paralelamente à moda Bar-
bie para adultos, a Mattel tam-
bém direciona para o mercado

masculino a linha HotWheels,
onde tem apresentado inova-
ções nos circuitos de corrida e
nos carros. “É uma forma de
atingirmos o consumidor mas-
culino, precisamente a criança,
mas o processo de construção
demarca é omesmo.”
O executivo que comandou

os negócios da Mattel por três
anosnoJapãodizqueaforçada
Barbie tradicional é tantaquea
empresa chegou a prensar bo-
necas comolhos amendoados e
cabelos pretos. “Não fez o me-
nor sucesso, ficaramnasprate-
leiras. As meninas asiáticas
queriamaBarbie‘blondgirl’,co-
mo foi concebida. Rejeitaram a
inovação que aproximava a bo-
neca dos traços étnicos da re-
gião.”

PRESENTEDEMÃEPARAFILHA
A Barbie nasceu das mãos do
designer Jack Ryan, que em
1958 recebeu do casal Ruth e
Elliot Handler, o dono da Mat-
tel, a encomenda de criar uma
boneca adulta. Com ela, o casal
queria homenagear uma das fi-
lhas emantero encanto dasbo-
necas por mais tempo. Mãe de
Ken,Skipper eBarbara, foiRu-
thquemteveaidéiadetransfor-
mar em bonecos os três filhos,
começando por Barbara, que
ela chamava de Barbie, depois
Ken e Skipper.
Apresentada na Feira de

Brinquedos de Nova York de
1959, Barbie rapidamente se
transformou em sucesso. Lou-
ra, numa época em que “blond
girls”comoMarilynMonroepo-
voavam os sonhos da América,
e enquadrada no estilo que o lí-
der dos Aliados da 2.ª Guerra
Mundial divulgava, ela ganhou
omundo.
Do lançamento até hoje, a

Barbieacompanhouaevolução
dos figurinos e do comporta-
mento.Foi hippie, virouprince-
sa, ganhou amigas indianas e
africanas e conquistou seu lu-
gar no hall da fama, invadindo
outros mercados na forma de
bolsas, sacolas e até sendo imi-
tada em cirurgias plásticas,
sem falar no uso como mane-
quim de costureiros, com um
corpo de 29 centímetros distri-
buídos milimetricamente. Ho-
je, ela é classificada como rai-
nha do mercado “fashion doll”,
fazendo jus a costureiros como
Dior,YvesSaint-Laurent,Pier-
re Balmain e tantos outros que
lhe emprestaram agulhas, pa-
nos e decotes.
Uma imagem que seduz a

ponto de o vice-presidente da
Mattel ver em Ana Hickmann
umaBarbie de verdade na pas-
sarelamontada naúltimaquin-
ta-feira, no Prêt-à-porter Bra-
sil,noJockeyClubedeSãoPau-
lo. Ana Hickmann agradeceu o
elogiocomomesmoolharvivaz
e impenetrável da boneca.●

Após fábricaser fechada,Taiwancriamuseu
Com 800 bonecas, a pequena cidade de Taishan procura não esquecer os tempos em que fabricava a Barbie

AliceHung
Reuters
TAISHAN, TAIWAN

A Barbie está retornando para
umacidadezinhadeTaiwanon-
deasbonecas loiraseramfabri-
cadasparaaMattelhácercade
20 anos. Mas em vez de voltar
para a linhademontagem, está
mostrandoseusmodelitosnum
museu criado em sua homena-
gem. Desde a abertura do mu-
seu, no ano passado, Taishan –
umacidade na periferia deTai-
pé mais conhecida por suas fá-
bricas e oficinas mecânicas do
que pelo turismo – já atraiu 30
mil visitantes.
Apesar de existirem outros

museus maiores dedicados à
Barbie, da Califórnia à Alema-
nha, os modelos expostos em
Taishan são únicos porque fo-
remreunidospelosex-funcioná-
rios daMattel, que fechou a fá-
brica com o êxodo para áreas
demão-de-obramaisbarata,co-
moChina e SudesteAsiático.
“Tínhamos muito orgulho

em fazer a Barbie de melhor
qualidade daquela época”, dis-
se o prefeito de Taishan, Lee
Kuo-Shu. No auge, cerca de 8
mil pessoas faziam parte da fo-
lhadepagamentodaMattel, in-

cluindo operários, fornecedo-
resdematérias-primasecostu-
reiras. Muitos ex-trabalhado-
res ainda lembram como se faz
umaBarbie,erelatamcomoon-
dulavam o cabelo da boneca
com pauzinhos e assentavam
asmechas com o vapor das pa-
nelas de cozinhar arroz.
As técnicas de fabricação

evoluíram rapidamente e a fá-
brica de Taishan trouxe para
Taiwana reputaçãodeumaefi-

ciente fabricante para marcas
internacionais. Ao abrir, em
1967, eramproduzidas 180 per-
nasdeplásticoporturnodeoito
horas.Mais tarde, essenúmero
chegou a 2 mil. “Toda a nossa
vida social dependia da Barbie.
Fiz as coisas mais importantes
da minha vida naquela empre-
sa”, conta Teng Cheng-Ming,
ex-funcionário, hoje com 57
anos. “Até me casei com uma
garota daMattel ”, sorri, falan-
do do apelido das funcionárias.

MasenquantoTaiwanentra-
va para o ranking das econo-
mias emergentes dos Tigres
Asiáticosedesenvolviasuapro-
dução, as empresas de produ-
ção intensiva começaram ami-
grar para a China para conter
custos. Taishan ficou devasta-
da quando a Mattel fechou sua
fábrica, em 1987. Um terço dos

10 mil habitantes ficou desem-
pregadoeoutras empresas, co-
mo bares e pequenas fábricas,
também fecharam.
Mesmoassim,aBarbieconti-

nuou tão viva na memória dos
taishaneses que, nostálgicos,
eles construíram o Museu da
Boneca de Taishan para abri-
gar mais de 800 bonecas fabri-

cadas na região. A cidade pre-
tende passar, assim, sua histó-
ria para novas gerações e recu-
perar a fama de fabricante de
bonecas, podendo até fabricar
ummodelo próprio.
Paradaraomuseuumtoque

local,muitas das bonecas estão
vestidas com coloridas roupas
tradicionais de Taiwan e com

roupas aborígines. Em setem-
bro,600bonecasdomuseuem-
barcarão para o Canadá para
umaexposição.AMattelnãoco-
mentoua iniciativadeTaishan,
masocuradordoMuseudaBo-
neca, Wang Kuei-Lan, disse
que um executivo da empresa
visitou o local em dezembro e
ficou impressionado.●

SUCESSODEPÚBLICO –30mil visitantesORGULHONACIONAL –Barbie com traje aborígine: cabelo penteado comvapor de panela de arroz

Acada3segundos,
umabonecado
‘americanwayoflife’
évendidanomundo

EMCARNE EOSSO –AnaHickman, comroupadaBarbieexclusivaparaadulto, elogiaaelegância inocente

Umterçodapopulação
ficousememprego
quandoaempresase
transferiuparaaChina

Aos 46 anos, Barbie ainda é sucesso
e vende jogos, iPod, roupa, mala, etc.
A boneca é líder no mercado de licenciamento infantil, assim a Mattel pode ousar nos produtos e conservá-la sempre jovem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 ago. 2005. Economia, p. B10.




