
Bonecas adolescentes Bratz são a nova promessa do licenciamento  

Roberta Lippi  

Nos Estados Unidos e Europa, as bonecas adolescentes Bratz conseguiram a proeza de desafiar o 
reinado da quarentona Barbie. Com seus sapatos plataforma, roupas "fashion" coloridas e mechas 
nos cabelos, elas agradaram tanto as pré-adolescentes que se tornaram um dos maiores 
fenômenos de marketing do setor de brinquedos dos últimos anos. Enquanto uma é adulta, loira, 
com corpo perfeito e simboliza o que as garotas gostariam de ser no futuro, as moderninhas 
Yasmin, Cloe, Sasha e Jade tem identificação imediata com as meninas com idades entre 7 a 13 
anos.  

No Brasil, as bonecas fabricadas pela americana MGA são importadas desde julho de 2002 pela 
Gulliver. Mesmo sentindo o peso da instabilidade econômica - cerca de 25% das 120 mil bonecas 
distribuídas para o varejo no segundo semestre de 2002 sobraram no estoque -, as Bratz 
prometem ser até o fim deste ano um dos maiores destaques do mercado de licenciamento no 
país, setor que espera crescer de 12% a 15% em 2003, movimentando R$ 2,5 bilhões.  

A ITC, companhia que comercializa no Brasil licenças de peso como Garfield, Snoopy e Hulk, e que 
recentemente adquiriu os direitos da marca Bratz, já fechou parcerias com cinco empresas para 
estampar as bonecas em roupas, meias, mochilas, material escolar e decoração para festas. As 
expectativas mais otimistas são de que as Bratz cheguem a 40 licenças até o fim do ano. 
"Acreditamos que as Bratz possam seguir no Brasil o mesmo caminho da Barbie", diz o presidente 
da ITC, Peter Carrero.  

"Quando você tem um personagem forte, com prestígio, você consegue parceiros maiores e, 
conseqüentemente, lucros maiores", completa Carrero. Os resultados começaram a aparecer. Em 
90 dias, as roupas com as estampas das "fashion dolls" já representam 13% das vendas da 
confecção gaúcha Lunender. De fato, as licenças infantis com personagens de desenhos animados 
e com rostos de celebridades são armas importantes para setores como o têxtil e o de materiais 
escolares. Segundo uma pesquisa do Licensing Consult, um produto licenciado, por ter apelo 
emocional, vende 25% a mais do que um similar não licenciado.  

Para a Gulliver, as licenças devem ajudar a alavancar as vendas das bonecas, que custam 
atualmente R$ 59,90. "Nossa preocupação é crescer no conceito das Bratz no Brasil com o público 
adolescente", diz o gerente nacional de vendas da Gulliver, Paulo Benzatti.  

O presidente da Associação Brasileira de Licenciamento (Abral), Sebastião Bonfá, confirma que as 
bonecas adolescentes estão entre as grandes apostas deste ano, juntamente com as licenças do 
Hulk, geraram vendas de até US$ 15 milhões ao varejo.  
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