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Empresas foram rápidas em responder aos adultos que querem coisas de criança 
 
Jóias, celulares, e torradeiras com a personagem Hello Kitty; vestidos de noite inspirados no 
guarda-roupa da boneca Barbie; e camisetas estampadas com Mickey e Bambi. A tendência de 
"infantilização" do consumidor adulto criou um novo nicho de negócios. 
 
A joalheria Dryzun, uma das maiores do país, lançou no início desse mês uma coleção com 38 
jóias inspirada na personagem Hello Kitty. Segundo a diretora de criação da empresa, Sheila 
Dryzun, não há peça que seja comprada apenas para a criança. "Normalmente a mãe compra 
para a filha, mas leva uma para si também". Recentemente, a empresa lançou a linha "O Pequeno 
Príncipe". O sucesso é tal entre adultos, diz Sheila, que há fila de espera de pelo menos quinze 
dias pela peça com a imagem do Príncipe. 
 
Edméa Nogueira, gerente de licenciamento da Sanrio do Brasil diz que a gama de produtos 
licenciados com a gatinha Hello Kitty é extensa e variada. "São 50 indústrias licenciadas e um 
total de mil itens que vão de peças de vestuário, a jóias, aparelhos de telefones, torradeiras 
portáteis e até taças de champanhe. São produtos para todos os públicos, infantil, juvenil e 
também adultos." 
 
Segundo Edméa o "movimento Hello Kitty" surgiu há cerca de cinco anos nos Estados Unidos e há 
pelo menos dois desembarcou no Brasil. "Muitas celebridades americanas usam camisetas e 
outros produtos com a Hello Kitty e essa moda chegou também ao Brasil". Para Edméa, a mulher 
que usa produtos com a personagem está em busca da "ternura" que a imagem transmite. 
 
O resgate de um tempo sem tantas pressões e cobranças, ou a fuga de um mundo duro, povoado 
de más notícias, são explicações recorrentes de quem se propõe a pensar na infantilização do 
mundo adulto. "As pessoas estão buscando um porto seguro, um antídoto contra a realidade, 
contra a dureza do dia-a-dia", diz Érica Giacometti, gerente sênior de licenciamento da Mattel, 
dona da marca Barbie. 
 
A boneca que tem mais de 40 anos de vida, aliás, é um caso à parte quando se trata de 
apropriação do público adulto de ícones infantis. De acordo com Érica, são mais de 50 empresas 
licenciadas produzindo algo entre 2,2 mil e 2,4 mil itens por ano com a cara da Barbie, a marca da 
Barbie, ou algo que lembre a Barbie. Como as malas de viagem produzidas pela Primicia. "Quando 
lançamos o produto, pensávamos apenas numa malinha de bordo, algo pequeno, para crianças. 
Mas o sucesso foi tão grande, e os pedidos também, que acabamos criando uma extensão da 
linha e hoje há malas da Barbie de todos os tamanhos, inclusive a jumbo", lembra Érica. 
 
Prova de que a boneca está para as mulheres como está para as meninas, foi o lançamento, no 
início do mês, da coleção Barbie Vintage Doc Dog de roupas e acessórios exclusivos para 
mulheres. "São 11 categorias de produtos licenciados com a marca Barbie, de ovo de páscoa à 
eletroeletrônicos", diz Érica. 
 
O designer Ronaldo Kapaz, diretor presidente da OZ Design tem uma leitura muito prática dessa 
volta à infância. Ele diz que, além de usar esses ícones como fuga de uma vida cada vez mais 
dura e competitiva, a linguagem infantil serve aos propósitos da globalização. "As marcas 
globalizadas tendem a falar em momentos em que há pouca identificação cultural e isso é típico 
do público infantil. Os adolescentes são mais parecidos em todas as partes do mundo. Mas os 
adultos não. Quanto mais adulto, mais arraigados são os valores e aí, para alcançar essa camada 
da população, é preciso lançar mão de uma linguagem infantil". 
 



Para quem acha que a busca pela infância é um expediente do universo feminino, o designer 
lembra das coleções de carrinhos ou trens de ferro feitas por homens. "E até dos bonés, que 
voltaram com força total para os homens", lembra Kapaz. Para ele a infantilização é um fenômeno 
mais americano e menos europeu. "Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são um país jovem e 
estamos mais próximos de um jeito mais jovial. Os europeus não. Um dia entrei de boné em uma 
loja em Roma e a vendedora me sugeriu provar um chapéu. Ela disse que eu ficaria com cara de 
homem". 
 
O público masculino também é adepto dos ícones infantis, segundo o estilista da fabricante de 
jeans Ellus, Thiago Marcon. A empresa licenciou doze personagens da Disney e, de acordo com 
Marcon as camisetas masculinas têm tanta saída quanto às femininas. Para os homens a empresa 
lançou Mickey e Bambi e, embora não cite números, Marcon diz que as vendas são bastante 
positivas. "As pessoas estão em busca de leveza, de frescor e não importa a idade. Usar um ícone 
infantil não infantiliza e sim torna a pessoa mais descontraída." 
 
Na comunicação, o fenômeno pode ser traduzido pelo sucesso que títulos como "Monstros S/A", 
"Procurando Nemo" ou mais recentemente "Os Incríveis", fazem entre os mais crescidos. 
 
"Essa busca pelo lúdico quer dizer alguma coisa. É algo que quero estudar mais profundamente", 
diz a diretora geral de planejamento da agência Leo Burnett, Ana Paula Cortat. 
 
Fábio Fernandez, presidente da F/Nazca, pondera que há, de fato, o uso de elementos visuais 
mais identificados com o mundo infantil em produtos dirigidos ao público adulto. Segundo ele, é a 
simplicidade dessa linguagem a principal explicação para o fenômeno. "Esse recurso não é 
exatamente uma coisa nova. Quando a Disney lançou Branca de Neve em longa-metragem foi o 
maior sucesso entre os adultos", lembra. 
 
"Não acho que essa tendência tenha chegado à propaganda", diz o diretor de criação da JWT, Átila 
Francucci. Publicidade não cria tendência, diz, "ela só retrata o que já é fato". Se é assim, é 
melhor o mundo publicitário despertar para uma realidade que está em toda a parte. 
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