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A gatinha mais famosa do mundo, a Hello Kitty, se consagra como ícone fashion e de negócios. E 
não encanta apenas a criançada. A personagem trintona criada no Japão conquistou também 
adultos e adolescentes e movimenta, mundialmente, US$ 1,2 bilhão/ano, sem contar a pirataria. 
No Brasil, os negócios da gatinha - que estão sob a tutela da empresa japonesa Sanrio - crescem 
a uma média superior a 30% por ano, com produtos que vão de papelaria, passando por jóias, até 
eletrônicos.  
 
Adorada, Hello Kitty nunca rendeu tanto no Brasil 
 
Personagem que movimenta US$ 1,2 bilhão se sagra ícone fashion e dispara em vendas de 
produtos.  
 
A menos que a menina peça especificamente a boneca, hoje, na hora de presentear a criança, 
poucas coisas agradam tanto quanto um produto com a imagem da gatinha mais famosa do 
mundo, a Hello Kitty (Sanrio). Embate duro para quem tem de enfrentar, entre outros 
personagens, a quarentona e sempre belíssima Barbie (Mattel). Aliás, apesar de terem perfis de 
negócios diferenciados, o que fazem questão de enfatizar os donos das marcas, quando o assunto 
é licenciamento elas estão, sim, lado a lado. Ou melhor: a Hello Kitty, no momento, um pouco à 
frente, segundo dados do varejo que trabalha em licenciamento com as duas personagens.  
 
A Hello Kitty, que está sob a tutela da Sanrio, foi inventada pela desenhista japonesa Yamaguchi 
Yuko, em 1974. Segundo a Sanrio, que respondeu institucionalmente a esta reportagem, por meio 
de uma executiva, a Hello Kitty movimenta hoje, no mundo, algo em torno de US$ 1,2 bilhão, 
sem contar, claro, a pirataria, gigante nos países mais pobres como o Brasil e sempre líder em 
vendas.  
 
Os valores da Barbie referentes a licenciamento não são divulgados pela Mattel que, procurada, 
não se pronunciou. O fato é que no ramo específico das bonecas o que vem prejudicando a 
personagem de curvas estonteantes é a moderna Bratz. Somente em 2005, as vendas da Barbie 
tiveram queda de 13%.  
 
A Sanrio afirma que a Barbie não é concorrente da Hello Kitty porque as duas envolvem conceitos 
e faixas etárias distintas. "A Barbie é uma licença, cujo conceito procede de uma boneca, portanto 
totalmente infantil. Já a Hello Kitty é uma licença, criada por uma design, com conceito diferente 
de um personagem que nasceu de uma boneca", destaca a Sanrio, ao completar que o seu slogan 
é "Small Gifts, Big Smile e toda a comunicação é baseada nesse trabalho, tornando a Hello Kitty 
ao longo dos anos uma personagem pop, cool, que atinge crianças e, principalmente, 
adolescentes e adultos".  
 
Em todo o mundo, a Hello Kitty representa 80% dos negócios da Sanrio. "Neste momento é o 
personagem de maior volume, inclusive no Brasil, mas no mundo outras criações de posse da 
Sanrio também já estão partindo para a liderança", diz a empresa. Além de Hello Kitty, a Sanrio 
opera licenças para Keroppi, My Melody, Little Twins Star, Maru,entre outros.  
 
Sobre a posição do Brasil entre os países mais importantes para os negócios da Hello Kitty, a 
Sanrio, que há seis anos trabalha por aqui, informa apenas que se trata de uma "participação 
expressiva". Ao todo, segundo a empresa, entre Brasil e países de língua hispânica, são 57 
licenciados para Hello Kitty. Entre os principais estão Grendene, Grafon’s, Caderbrás, Malharia 
Cristina, Grow, Multibrink e Dryzun.  
 
Apesar de a maioria das crianças de menos idade ser fã de Hello Kitty, a Sanrio lucra mesmo com 
a paixão das teens e dos adultos, que compram de itens que vão de papelaria a eletroeletrônicos, 



como uma televisão de 13 polegadas, à venda na Daslu. Sim, o centro de compras mais luxuoso 
do Brasil tem uma loja exclusiva para os produtos da Hello Kitty, o que coloca o target da gatinha 
fashion posicionado entre as classes A e B.  
 
A Sanrio atribui a febre de adoração pela Hello Kitty não especificamente a uma empresa e sim a 
um conjunto de fatores mercadológicos. A Sanrio opera no Brasil um total de 26 lojas que vendem 
produtos Hello Kitty. Isso fora os itens que são licenciados, fabricados e vendidos nos mais 
diversos pontos-de-venda do País. Há confecção, calçados, acessórios, papelaria, jóias, entre 
outros artigos, fabricados em caráter de exclusividade, conforme a categoria a que pertencem.  
 
O fato é que os negócios envolvendo a gata gorducha não param de crescer no Brasil. Segundo a 
Sanrio, numa média de 30% ao ano. Para 2006, as vendas de artigos licenciados Hello Kitty 
devem dar novo salto, desta vez de 25%. "A Hello Kitty é um personagem clássico e um dos mais 
licenciados. Queremos estar com força total não só no Brasil, mas em toda a América Latina", 
pontua a Sanrio.  
 
Uma prova da ligação da gatinha com o público classe A e B é o interesse da joalheria Dryzun em 
colocar a imagem da personagem em jóias. "Hoje, 14% do movimento em nossas sete lojas são 
de pessoas procurando produtos Hello Kitty", diz o gerente de comunicação da marca, Natal 
Baltazar. A Dryzun lançou a coleção Hello Kitty em agosto do ano passado. Apostou em 38 
modelos de jóias. Para este ano prepara novas peças, que estarão à venda em maio. A joalheria 
ainda terá um modelo especial em verde e amarelo, uma edição limitada para a Copa do Mundo.  
 
A coleção à venda na Dryzun destina-se a crianças, jovens e adultos entre os 30 e 40 anos, que 
se identificam esta personagem trintona, ícone entre as modernas. "Observamos que o uso de 
ícones infantis na moda é uma tendência aprovada pelas mulheres que estão na faixa dos 30 aos 
40 anos", expõe Baltazar, ao lembrar que as jóias Hello Kitty da Dryzun foram pensadas para um 
público que vai do baby ao adulto. Os preços das peças, portanto, também são bastante diversos: 
vão de R$ 243 a R$ 7 mil.  
 
A gerente da Puroland, Soraia da Silva Barbosa, confirma a diversificação do target de Hello Kitty, 
pendendo ligeiramente para os adultos. A Puroland é a loja que fica dentro da Daslu. "Papelaria, 
bolsas e cadernos são os itens que mais vendem", conta Soraia, ao lembrar também dos 
acessórios para celular, outra coqueluche. A loja é abastecida pela Sanrio.  
 
O McDonald’s é outra empresa que embarcou na tendência Hello Kitty. Por três vezes, inclusive. 
Em 2004, no ano passado e agora em janeiro brindes com a imagem da personagem foram 
distribuídos no McLanche Feliz. E teve muito adulto comprando. As negociações do McDonald’s 
com a Sanrio foram feitas diretamente na matriz da empresa, no Japão. Elas envolveram Brasil, 
Argentina, Venezuela e México. "Sabíamos da latência da personagem, mas nossas expectativas 
foram superadas", afirma o diretor de planejamento e marketing do McDonald’s, Daniel Arantes.  
 
O executivo conta que a Barbie esteve no McLanche Feliz em março de 2005. Mas acha difícil 
comparar as duas (Barbie e Hello Kitty), já que o público é mesmo bastante diferenciado. "A 
Barbie fica muito restrita às meninas de 5 a 7 anos. Mas a Hello Kitty, fora do mundo dos 
cinemas, é a personagem de maior sucesso", diz Arantes.  
 
No setor de brinquedos, uma das licenciadas é a Grow, ao lado da Multibrink. "Trabalhamos com a 
Sanrio desde o ano passado para jogos, quebra cabeça e alguns tamanhos de boneca", diz o 
gerente de produto da Grow, Gustavo Arruda. "2005 foi um ano muito bom para a Hello Kitty. 
Sem dúvida foi a licença do ano, o que deverá se repetir", enfatiza o executivo.  
 
O gerente da Grow conta que, comparando os produtos Barbie e Hello Kitty licenciados pela 
empresa, o da gatinha vende o dobro do que o da boneca com rosto e corpão de modelo. "Hello 



Kitty, depois de passada a febre, deve se estabilizar como um grande clássico", acredita Arruda. 
Do total das vendas da empresa, 40% estão ligadas a licenciamento de personagens famosos.  
 
A Caderbrás, outra licenciada, conseguiu o que muitos fabricantes queriam: renovou seu contrato 
com a Sanrio por mais três anos. O acordo, na verdade, vinha de 2003. "É a licença mais 
disputada do mercado", afirma a gerente de marketing da Caderbrás, Liliane Galindo.  
 
As vendas de cadernos com a personagem Hello Kitty crescem em média 150% ao ano. 
"Trabalhamos com todos os tamanhos e todos os formatos, mas o mais vendido é o aspiral 
universitário de 200 folhas", informa, ao deixar claro a tendência de compra por crianças e 
adolescentes dos 9 aos 15 anos. A Caderbrás é uma empresa que foi comprada pela colombiana 
Norma, pertencendo ao conglomerado Bico Internacional. Outra companhia que licencia Hello 
Kitty em cadernos é a Grafon’s, mais ligada a produtos de alto valor.  
 
 
Roupas da Hello Kitty são outra vertente de sucesso. A Malharia Cristina, do Sul do Brasil, tem a 
licença da marca para tudo o que é feito de malha, segundo a diretora comercial da empresa, 
Sandra da Silva. A licença para peças feitas em tecido plano (que não estica) fica sob o controle 
da Tex Cotton."No Brasil não havia roupas da Hello Kitty. Quem tinha, havia comprado no 
exterior. Nossa licença existe há três anos", diz Sandra. "Portanto, o lançamento da coleção 
nacional foi um sucesso."  
 
As blusinhas com o rosto da gata são as que mais vendem, pois são justamente as preferidas 
pelas adultas. "Quanto mais brilho tiver, mais sucesso", diz a diretora da Malharia Cristina, 
reforçando a característica fashion da Hello Kitty. Do total do que é produzido pela empresa, 30% 
saem da fábrica com a marca Hello Kitty. As vendas cresceram 20% em 2005, comparando com 
2004. "Não havia até então um personagem com tanto carisma entre as mulheres."  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 mar. 2006, Comunicação, p. C-6.  
 


