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Na hora de ir à escola, não basta ter lápis e caderno. É o que descobriu a fabricante de mochilas, 
guarda-chuvas e capas Winson. Para chamar a atenção das crianças, a empresa resolveu neste 
ano pedir ajuda à Turma da Mônica. "Sempre usamos personagens desconhecidos, mas vimos que 
não bastava para atrair os consumidores", diz o gerente Denis Dourado.  
 
Para o próximo ano letivo, a aposta da Winson vem dos guarda-chuvas e capas com desenhos da 
Turma da Mônica. Inicialmente, 25% da produção será de artigos licenciados. A expectativa de 
Dourados é que as vendas cresçam cerca 30%. Segundo o executivo, em um primeiro momento, 
a empresa ganhará as crianças com seus personagens favoritos. Depois, o objetivo é conquistar 
as empresas de licenciamento. "Queremos mostrar que conseguimos atender o padrão de 
qualidade exigido pelas licenciadoras. A partir disso, elas também vão nos procurar, aumentando 
as vendas", afirma Dourado.  
 
Assim como a Winson produtores de outros 65 itens também estão chamando a Turma da Mônica 
para atrair os consumidores-mirins. Segundo Mônica de Sousa, diretora comercial da Maurício de 
Sousa Produções, é praticamente impossível encontrar hoje um material escolar que ainda possa 
estampar a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali.  
 
Dos R$ 24 milhões faturados pela empresa em 2002, eles representam a terceira maior categoria, 
acima dos brinquedos. "As crianças hoje escolhem muito mais o que querem levar na mochila", 
diz Mônica. Para atender a crescente demanda do mercado, a Maurício de Sousa quer ampliar o 
licenciamento de outras famílias de personagens. O alvo inicial é o Horácio. Na feira de artigos 
escolares deste ano, a Escolar 2003, apresentará 240 itens com os personagens.  
 
Segundo Marici Campanella, gerente de marketing da fabricante de cadernos Foroni, a vantagem 
dos artigos licenciados está no maior valor agregado que embutem. Custam de 25% a 50% mais.  
 
Escolar 2003: de 2 a 5 de setembro, das 13h às 21h, no Anhembi (São Paulo-SP). Informações 
pelo telefone: 11.4191-8188  
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