
Indústria de brinquedos luta
para seduzir a nova criança
Para se manter competitivo, setor tenta adaptar-se aos anseios do público infantil, que busca interatividade. Pro-
dutos de outros segmentos da economia, como celulares, entram na disputa por espaço no orçamento familiar
CLAYTON MELO

O mercado de brinquedos
deve faturar neste ano cerca de
R$ 900 milhões, dos quais R$
126 milhões são provenientes
da venda de videogames, se-
gundo projeção da Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos (Abrinq). Se con-
firmado, o resultado significará
crescimento de 5,9% em relação
ao total de 2004. Trata-se de
um desempenho modesto. Se
fosse fruto apenas de um mo-
mento econômico desfavorável,
menos mal. Mas não é o caso,
dado que a economia não vem
apresentando indicadores ruins.
Há sinais de que pode estar em
curso uma revolução silenciosa,
caracterizada pela mudança no
modo de ser das novas gerações,
o que força a indústria a se
adaptar à nova realidade.

Vários fatores podem ajudar
a entender a situação. Uma
das explicações para o setor
de brinquedos estar com o pé
no freio pode vir do que alguns
executivos da área chamam de
"adultização". Ou seja, as crian-
ças amadurecem precocemente
e parecem não se encantar mais
com os artigos que fizeram a
cabeça de seus pais e avós.
Também pode ser fruto da falta
de tempo, pois, assim como um
executivo, muitas delas têm
agenda lotada durante o dia,
com tempo reservado para tare-
fas escolares, aulas de idiomas,
natação e cursos.

A influência da era digital
também não deve ser descon-
siderada. "A criança brasileira
dá um show de exigência. Ela

Barba: Maritel adotou estratégia para fugir da sazonalidade

busca brinquedos que propor-
cionam mais conectividade e
interatividade. Estamos ten-
tando solucionar a questão",
afirma Synésio Batista da Costa,
presidente da Abrinq.

Além das possíveis altera-
ções no comportamento e na
preferência da garotada, as
inovações tecnológicas geram

outro obstáculo a essa indústria:
elas aumentam a disputa pelo
bolso da família. "O celular e o
entretenimento eletrônico cau-
sam não propriamente prejuízos
ao nosso segmento, mas alguns
danos, pois concorrem conosco
na participação do orçamento",
afirma Batista da Costa.

Para se ter uma idéia, um
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estudo feito pelo Ibope/Kantar
Media Research nas principais
regiões metropolitanas do País
revela que entre 2001 e 2004
cresceu de 28% para 53% a
parcela de adolescentes de 12
a 16 anos que possuem apare-
lhos de telefonia móvel. Atenta
a essa realidade, a Gradiente
vai mais longe e prepara para
breve o lançamento do celular
Gradiente Kids. Detalhe: ele
é destinado a crianças de três
anos. Com preço em torno de R$
400, o produto permitirá envio
de torpedos com mensagens
como "Venha me buscar" ou
"Estou com o papai".

REVISÃO DE ROTA
O atual cenário não significa

o fim da indústria de brinque-
dos, mas sim a certeza de que
é preciso se renovar para não
perder o bonde da história. É
o que faz a Estrela, uma das
mais tradicionais empresas do
setor no Brasil. "Estamos nos
adaptando à realidade da nova

criança", afirma Aires José Leal
Fernandes, diretor de marke-
ting da companhia. Uma das
saídas encontradas foi a adição
de componentes eletrônicos aos
artigos. A boneca Bruna Bate-
Papo exemplifica bem a estra-
tégia adotada. Acompanhada
de um celular de brinquedo,
ela é capaz de repetir 30 frases
previamente programadas.

Mas não é meramente o apelo
tecnológico que seduz a criança.
É também a possibilidade de
fazê-la sentir-se menos solitária,
um problema comum no mundo
contemporâneo, em que as pes-
soas - - adultos ou não - - vivem a
cada dia mais isolados, seja pelo
medo da violência, pela falta de
tempo ou simplesmente reflexo
do individualismo. "Uma das
razões que nos levam a inserir
mais recursos modernos nos
produtos é o fato de as crianças
estarem confinadas. A sociabili-
zação é mais difícil hoje", afirma
o executivo da Estrela. O urso
Bartô foi desenvolvido justa-
mente para funcionar como um
amigo, que se "comunica" com a
criança. Além de convidá-la para
fazer ginástica ou dormir, ele sai
correndo, cai e soluça.

Mesmo com todas as tenta-
tivas de se manter em sintonia
com os novos tempos, no que se
refere aos negócios a palavra de
ordem é cautela. "O nosso setor
anda de lado há mais de uma dé-
cada. Também sofremos muito
com a pirataria e a informalida-
de", afirma Leal Fernandes. Se-
gundo a Abrinq, o contrabando
representa cerca de 10% de todo
o faturamento do mercado.

As dificuldades enfrentadas
pela indústria de brinquedos
fizeram a Estrela diversificar sua
área de atuação. Para se manter
competitiva, ela começou a pro-
duzir sacolas plásticas, chaveiros
e tampas de garrafas, e espera
que a nova frente represente
50% do faturamento até 2008.
Trata-se de uma estratégia para
reduzir a capacidade ociosa das
fábricas em decorrência da sa-
zonalidade própria ao segmento,
mas não é só isso. "É claro que a
companhia está abrindo um novo
núcleo de negócios", afirma Leal
Fernandes. Sem revelar valores,
a fabricante diz que o fatura-



mento caiu em 2004, em parte
motivado pela abertura de três
novas unidades, que exigiram
investimento de R$ 25 milhões.

MAIS CEDO
Além da modernização in-

troduzida nos produtos, o
setor também percebeu a ne-
cessidade de buscar um tar-
get cada vez mais novo. "O
público infantil está perdendo
o interesse pelo brinquedo
tradicional muito cedo. E, com
o fenômeno da 'adultização',
aumenta a competição pelas
crianças mais novas. Com dez
anos, por exemplo, ela já quer os
jogos eletrônicos", afirma Paulo
Benzatti, gerente nacional de
vendas da Gulliver, que fabrica
bonecos articulados. Por isso o
público pré-escolar recebe aten-
ção especial da empresa. "Além
disso, procuramos modernizar o
visual dos artigos, tornando-os
mais atraentes", reforça.

Concomitantemente, a com-
panhia intensifica suas ações de
licenciamento, historicamente
uma de suas principais armas.
Nesse ponto a fórmula do su-
cesso é apegar-se a personagens
de histórias em quadrinhos ou
cinema que povoam o imaginá-
rio infantil, como os de Homem
Aranha, Senhor dos Anéis, Ro-
bocop, X Men e Meninas Super
Poderosas. Segundo Benzatti, a
estratégia vem dando resultados.
Em 2004, a Gulliver cresceu 20%
em relação a 2003 e projeta ex-
pansão de 15% para este ano.

Embora mantenha a aposta
em brinquedos de caráter lú-
dico, a fabricante não descarta
o ingresso no segmento de ele-

trônicos. "Não é que não pense-
mos em coisas novas. Estamos
caminhando para isso (produtos
eletrônicos). Sabemos que é
um filão interessante", afirma
Benzatti sem dar mais detalhes
dos projetos. O investimento de
marketing da companhia pre-
visto para este ano é de R$ 1,2
milhão, superior ao R$ l milhão
aplicado em 2004.

Já a Maritel, companhia bra-
sileira fundada em 1979 em São
Paulo, não pensa em alterar sua
linha de atuação. Especializada

na produção de brinquedos con-
feccionados em tecidos, o único
movimento diferente dado pela
empresa nos últimos anos foi
no sentido de intensificar ainda
mais a busca pela variedade de
público. Diferentemente dos
outros representantes do setor

- que têm no calendário comer-
cial apenas o Dia das Crianças e o
Natal, ambos no segundo semes-
tre e que concentram cerca de
70% das vendas desse mercado
-, ela trabalha também com o

Dia dos Namorados e a Páscoa.
Isso permite à Maritel fazer
lançamentos ao longo do ano
inteiro e direcionados a diferen-
tes perfis de consumidores, não
apenas o infantil. "Trabalhamos
nossos artigos não apenas como
brinquedos, mas também como
presentes, o que amplia nosso
público potencial", afirma Denis
Barba, gerente de marketing.

Por outro lado, as possíveis
oscilações do segmento, como
a "adultização" e a perda de
interesse por itens tradicionais,
não afetam tanto a companhia,
assegura Barba. Isso só foi
possível, no entanto, graças a

algumas medidas. "Para evitar
os efeitos da 'adultização', a
estratégia foi ampliar negócios
da linha Babys, composta por
produtos voltados a bebês. Os
pais procuram preservar o as-
pecto lúdico nas crianças com

idade de até cinco anos", res-
salta. Essa linha deve respon-
der por 23% do faturamento da
companhia neste ano, contra
18% de 2004. O faturamento
da Maritel no ano passado foi
de R$ 13 milhões.

Anúncio
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