
Bonecas aquecem licenciamento 
Camila Teich 
 
O poder de Barbie, Bratz e Susi vai além das bonecas e aquece também o mercado de 
licenciamento. Neste ano, as empresas que representam as personagens esperam crescimento 
entre 15% e 20% em seus negócios. A Bratz, por exemplo, registra melhor desempenho no 
setor de licenças do que na venda de bonecas no País. A personagem, que ameaça a Barbie no 
exterior, deve movimentar US$ 30 milhões em vendas ao consumidor somente com produtos 
licenciados. Apesar dos resultados, a Bratz não preocupa a Mattel no Brasil: a Barbie tem o 
dobro de contratos fechados.  
 
Mercado está aquecido para bonecas 
 
Bratz, por exemplo, registra melhores resultados em licenças do que nas vendas de 
brinquedos. Não são apenas as bonecas que reinam no universo feminino infantil. Mochilas, 
roupas, sapatos, cadernos e até alimentos com imagens de Barbie, Bratz e Susi também 
fazem, cada vez mais, parte do dia-a-dia das meninas. Tanto que a empresas que licenciam as 
personagens esperam crescimento entre 15% e 20% neste ano. A Bratz, por exemplo, tem 
melhor desempenho em licenciamento do que na venda de bonecas no Brasil. Estima-se que 
os produtos licenciados da personagem movimentem cerca de US$ 30 milhões, três vezes 
mais que os heróis clássicos do X-Men.  
 
Principal licença feminina da ITC, Bratz e Lil’Bratz (a versão mini da boneca) registram 20 
contratos fechados até agora. A expectativa é que o número aumente 20% ainda em 2006, 
graças à exibição do desenho animado de Bratz no canal Cartoon Network (Turner 
International do Brasil ), previsto para o segundo semestre. A personagem, aliás, é líder de 
audiência da 4Kids TV, nos Estados Unidos.  
 
"Ela é bem-aceita como personagem, há um desejo de consumo das meninas. A boneca, 
entretanto, tem um valor elevado, o que faz com que as compras ocorram principalmente em 
datas comemorativas. Os outros produtos (licenciados) permitem que a criança tenha mais 
acesso à Bratz", afirma o diretor de licenciamento da ITC, Glenn Migliaccio. O preço, aliás, foi o 
principal motivo para a boneca ter um desempenho inferior no Brasil. No ano passado, a Bratz 
mais barata custava R$ 59. A Barbie podia ser comprada por menos de R$ 20.  
 
"No Brasil o processo ocorre de forma mais lenta. Trata-se de um produto de valor agregado, 
que custa mais caro. A Bratz não tem uma boneca de primeiro preço como o da concorrente", 
diz o gerente nacional de vendas da Gulliver, distribuidora do brinquedo no País, Paulo 
Benzatti. Para este ano, a estratégia é fazer uma ofensiva de marketing para o fortalecimento 
de Bratz e conquista de mercado.  
 
A boneca irá para a mídia, com campanha criada pela Soul Ad, para anunciar o lançamento de 
sete produtos, a partir de agosto. Além disso, já estão no mercado modelos mais acessíveis, 
com preço de R$ 39. Com isso, a previsão da Gulliver é de comercializar 100 mil bonecas no 
País, mesmo número de quando foi lançada, há quatro anos. Em 2005, formam vendidas em 
torno de 70 mil unidades. A Mattel, por sua vez, comercializou 2,8 milhões de Barbie no País.  
 
Ao contrário do território brasileiro, a "fashion doll" quarentona vem perdendo mercado para 
Bratz, principalmente na Inglaterra, Austrália e Estados Unidos. Globalmente, as vendas 
recuaram 13% no ano passado, repetindo os resultados de 2003 e 2004.  
 
Segundo dados da ITC, a Bratz - fabricada pela MGA Entertainment - cresceu 29% nos Estados 
Unidos em 2005, acumulando participação de 41%. No mercado britânico, o share subiu para 
56,5% e na Austrália atingiu 60%. "É difícil olhar a Bratz e não se encantar." O brinquedo, 
cujo target é de meninas de 7 a 12 anos, tem como característica cabeça desproporcional e 
maquiagem reforçada.  
 
 



Embora o desempenho de Bratz seja melhor no mercado de licenciamento no País, a 
personagem não preocupa a Mattel Brands, segundo sua gerente de licenciamento, Érica 
Giacomelli. "Hoje, as principais concorrentes na área de licenças são as marcas de 
oportunidade, como as das Meninas Superpoderosas e a Hello Kitty", diz a executiva.  
 
A empresa não divulga valores, mas afirma que atualmente existem mais de 50 contratos 
fechados, em 11 categorias, com cerca de 2,5 mil itens licenciados vendidos no mercado 
nacional. A Barbie, diz Érica, é líder no licenciamento feminino e deve crescer entre 15% e 
20%. "Este é um segmento competitivo e Barbie tem conseguido se reinventar e sair na 
frente. Não a tratamos como um personagem, mas a trabalhamos como estilo de vida, 
acompanhando as tendências de moda", comenta a gerente.  
 
Paralelamente à boneca quarentona, a Mattel licencia a mini-boneca Polly. "Ela sim é tratada 
como personagem. Polly está formando seu portfólio agora e ainda tem muito o que crescer", 
comenta a executiva, ao acrescentar que a expectativa é de aumento de 50% ao ano nos 
negócios da mini-boneca, que tem atualmente 11 contratos.  
 
Com a previsão de crescimento de 20% na área de licenças, Susi tem apelo diferente na 
categoria de "fashion doll", segundo a diretora de marketing da Creative Licensing Brasil, 
responsável pelo licenciamento da personagem, Malu Moreira. "Ela tem características da 
menina brasileira, é mais próxima da cultura local", diz a diretora. Em 2005, Susi movimentou 
R$ 7 milhões em vendas ao consumidor com produtos licenciados.  
 
A Estrela, fabricante de Susi, acaba de colocar nas prateleiras 50 mil unidades da Susi Cores 
da Copa, uma versão especial para o mundial do futebol. "Perfil de Susi aborda temáticas de 
brasilidade. Fizemos, por exemplo, acordos com empresas nacionais para lançamentos", diz o 
diretor de marketing da Estrela, Aires Fernandes, ao completar que foram produzidas bonecas 
em parceria com a Varig, AmBev, Gol e, mais recentemente, a TAM, em comemoração ao 
aniversário da companhia. Em 2005, as vendas de Susi somaram cerca de 1 milhão de 
bonecas. Para 2005, previsão é de alta de 8%.  
 
 

 
 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


