
Ela não brinca em serviço
Por que a Estrela quer estreitar os laços com
o reduto das promoções

nais, de olho em parceiros como o setor de
chocolates e confeitos. ,Sua boneca Susi,
por exemplo, assinou a linha de miniaturas
de personagens da Turma do Pernalonga
com a qual a Garoto inovou o marketing da
Páscoa de 1999 ao inserir os bonequinhos
no inter ior dos ovos, rememora Car los
Tilkian, diretor presidente da Estrela.

"O mercado de brinquedos é altamen-
te sazonal e para combater essa situação
buscamos alternativas para ocupar nossa
estrutura em outros momentos, pois as
vendas são muito concentradas no último
trimestre", sintetiza o executivo. Em para-
lelo, como demonstraram as vendas do Dia
da Criança, em outubro último, os brinque-
dos convencionais, dominantes no mostru-
ário brasileiro dessa indústria, estão per-
dendo a preferência do público infantil e
adolescente. Fenômeno global, ele hoje os
troca cada vez mais cedo pelos produtos
eletrônicos, em regra importados. Tanto é
assim que o fone celular encabeçou a se-
leção dos objetos de desejo entre os con-
sumidores, em pesquisas à época do Dia
da Criança, resultado de inescapável bis
no Natal que se aproxima. Consenso no
ramo, essa escalada da Tecnologia da In-
formação tem levado os fabricantes naci-
onais de brinquedos a cavar espaço em
outras frentes, como evidenciam os movi-
mentos esboçados pela Estrela.

Tilkian sustenta que os projetos toca-
dos em parcer ias com outras empresas
não envolvem necessariamente brinque-
dos. A idéia é ampliar o leque de opções
para a área promocional, construindo um
portfól io que, além de brindes, ofereça
materiais para merchandising em ponto-

Tilkian pianos para esticar até 10% a fatia de itens
promocionais.

de-venda (PDV). A Estrela, a propósito,
adquiriu nesse semestre os ativos da mi-
neira Lídice Infláveis. Por sinal, eles fo-
ram transfer idos de Varginha para Três
Pontas, onde a Estrela mantém sua unida-
de de pintura e costura de roupas de bo-
neca. A negociação, por montante não di-
vulgado, envolveu todas as marcas,
tecnologia e equipamentos.

Com isso, a Estrela agrega ao
seu arsenal, por exemplo, a produ-
ção de blimps herméticos e de gran-
des dimensões, em geral inflados
por gás hélio, para exposição em
ambientes amplos ou áreas exter-
nas de PDVs ou feiras de negócios,
com formatos diversos e contendo
mensagens ou imagens. A Lídice
também marca pela part icipação
expressiva em bóias de piscina,
mercado no qual prossegue sob tu-
tela da Estrela, assegura Tilkian.

Apesar do avanço firme nos 4-5 últi-
mos anos, avalia o dirigente, a demanda
de minibrinquedos e itens-surpresa para a
Páscoa tem suas limitações. "Primeiro, por-
que o centro das atenções é o ovo de cho-
colate e não o brinquedo", argumenta. Fora
isso, completa, há o pepino de se adminis-
trar os eventuais encalhes da data temáti-
ca. É uma questão aberta, no ramo choco-
lateiro, se as sobras dos ovos são são rea-
proveitáveis na linha de manufatura regu-
lar. Mas não há plano B para os mini-brin-
quedos concebidos para a Páscoa, deixa
claro o executivo. Além disso, arremata, a
continuidade das parcerias de ano para
ano não é ponta tão firme assim, pois as
alas de marketing dos fabricantes de ovos
definem as estratégias a cada nova cam-
panha e tendem a adotar o apelo da moda,
que muda ao sabor da estação.

Plano estratégico
A Estrela foi, no mercado interno, uma

das precursoras da tendência de associar
brinquedos a ovos de chocolate, atesta Til-
kian. Por conta disso e da força de sua mar-
ca, a empresa é lembrança de primeira ho-
ra nos planejamentos da Páscoa feitos pe-
las grifes doceiras. "Depois da Garoto, en-

Miniaturas inovação bancada em parceria com a Garoto.
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sombra de uma linhagem de 68
anos na manufatura de brinque-
dos, a Estrela resolve agora cul-
tivar com mais afinco o campo
dos brindes e itens promocio-
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gatamos um projeto com a Top Cau e, no
momento, estamos em conversações para
voltarmos a atuar nesse f i lão", adianta
Tilkian, esquivo a detalhes. A propósito,
um chamativo troféu na parede da empre-
sa foi justo a campanha de Páscoa de 2002
da Top Cau. Saiu dela a primeira versão do
Ovo Fofolete, inspirado na tradicional li-
nha de boneca da Estrela. Além de forne-
cer um modelo do brinquedo vestido de
coelhinha e oferecido como brinde dentro
do ovo, a Estrela l icenciou a própria boneca
que deu nome ao confeito. Tilkian confirma
que o licenciamento de brinquedos e mar-
cas é outra trilha de crescimento apalpada.
Conforme esclarece, filmes, gibis, games,
brinquedos, chocolates, sorvetes e pipocas
dão forma a uma grande indústria de en-
tretenimento, pois compõem os ingredien-
tes de um único negócio, completando-se e
alimentando as vendas mutuamente.

No momento, a produção de brindes,
minibrinquedos e outros itens promocio-
nais corresponde a 5% do faturamento da
Estrela, arredondado para R$ 80 milhões

acusando prejuízo de R$ 29
milhões. "Temos cresc ido em
volume de vendas na faixa de 15-
20% ao ano, porém 2004 foi ex-
ceção pelos investimentos
que bancamos, incluindo a
compra da Lídice", argu-
menta o empresário.

Há dois anos, a compa-
nhia colocou em marcha um
plano estratégico, que in-
cluiu o fechamento da uni-
dade paulistana da Estrela
e, ao mesmo tempo, a ins-
talação das fábricas de Itapira (SP) e Três
Pontas (MG), inauguradas no ano passa-
do. A empresa possui outra planta em

Fofolete boneca
foi licenciada para
a Top Cau.

Manaus (AM), onde opera sua di-
visão de puericultura, que fa-

brica carrinhos e berços para
bebês. "Era fundamental ti-

rarmos de São Paulo uma
fábr ica de mão-de-obra
intensiva para reduz i r -

mos cus tos " , j u s t i f i c a
Ikian. A nova unidade no in-

terior paulista concentra todos
as etapas de moldagem plástica e

exibe potencial de sobra para a Es-
trela subcontratar serviços. Tilkian
não abre a capacidade instalada da
empresa, mas deixa explícito, en-
tre as propostas para manter ocu-

padas as suas linhas, a terceirização
e investidas em nichos inusuais na

história da empresa. "Ainda este ano,
fechamos contrato com a Natik para
suprimento de uma tampa plástica
e, aproveitando a linha de costura

da unidade de Três Pontas, fornecemos uma
nécessaire para a Natura", ilustra o presi-
dente da Estrela. •

no ano passado. "A expectati-
va é elevar essa cifra a 10%
com as ações que esta-
mos imp lementando" ,
espera Tilkian. Apesar
do resultado contábil,
a Est re la fechou seu
ba lanço no ve rme lho ,
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