


BRINQUEDOS
FORTUNE

BLOCO DE PLÁSTICO sobre bloco de plástico,
o mundo Lego é construído de fantasia. Quer seja
para navios vikings, quer seja para modelos de casas
para crianças ou brinquedos high tech para adultos
que podem ser conectados ao computador e projeta-
dos via internet, seguir as instruções sempre foi op-
cional quando se trata de conectar as oito mil peças
intercambiáveis do universo Lego. Desejando cons-
truir do nada uma impressora a jato de tinta, seria

possível fazê-lo com Legos, como fez Larry Page, um
dos fundadores do Google, quando estava na faculda-
de. Esse mesmo espírito prevaleceu por décadas na
matriz da Lego, em Billund, na Dinamarca. Imagina-
ção e criatividade, em vez de estrutura e disciplina,
foram as forças que conduziram a Lego desde que ela
foi fundada em 1932 pelo marceneiro Ole Kirk Chris-
tiansen. O nome Lego em si vem da expressão em di-
namarquês que quer dizer "brinque bem": leg godt.
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RECONSTRUÇÃO: Knudstorp vendeu a divisão de parques temáticos por US$ 500 milhões e levou a produção ao Leste Europeu

Infelizmente, nem sempre aquilo que faz um gran-
de brinquedo serve para uma grande empresa de
brinquedos. Na década de 90, com as crianças dando
as costas para os brinquedos tradicionais e voltando-
se para videogames e computadores, a Lego perdeu
o rumo. Empresa privada com controle majoritário
nas mãos dos herdeiros de Christiansen, a Lego ten-
tou, sem sucesso, expandir-se em todas as áreas,
desde roupas e jogos de computadores até parques
temáticos nos EUA e na Europa. Em 2004, a Lego
perdia centenas de milhões de dólares e parecia que
seguiria o mesmo rumo de brinquedos que já foram
amados e hoje estão abandonados no sótão.

Foi quando apareceu Jorgen Vig Knudstorp, um di-
namarquês de 37 anos e jeito de garotão, que alia a mo-
déstia escandinava à típica objetividade americana so-
bre a importância de fazer dinheiro e sobreviver num
mundo dominado por PlayStations e iPods. Desde que
assumiu como CEO, há um ano e meio, o ex-consultor

da McKinsey fez mais do que cortar empregos (l mil
apenas em Billund) e terceirizar a fabricação em locais
com custos menores como a República Checa. Como
primeiro líder da Lego a vir de fora da família fundado-
ra, Knudstorp também derrubou a cultura corporativa
da Lego, substituindo o lema "Educar a criança" como
a principal prioridade no compromisso dos funcionários
por "Estou aqui para fazer dinheiro para a empresa".

Esse objetivo pode parecer óbvio para os ouvidos
americanos, mas na pacata Billund, com população de
6,5 mil habitantes que há muito vêem a Lego como
principal empregadora, foi um choque. "A empresa ti-
nha o foco em fazer o bem — e não há problemas nis-
so", afirma Knudstorp, sentado em seu escritório en-
vidraçado e cercado por vários brinquedos Lego, des-
de os grandes blocos Duplos para crianças menores
até os Bionicles, criações futuristas que remotamente
parecem com os Legos de que a maioria se lembra.
"Contudo, a atitude era 'Estamos fazendo coisas ma-

"ESTAMOS FAZENDO COISAS MARAVILHOSAS PARA AS CR



VENDAS: os tradicionais blocos ainda geram dois terços do faturamento

ravilhosas para as crianças - não nos perturbem com
metas financeiras'. Era uma cultura em que entregar
o que fora prometido não era tão importante."

Segundo Niels Sandal Jakobsen, especialista em
brinquedos, com 22 anos na Lego, "dinheiro não era
algo que preocupasse as pessoas ou de que elas fa-
lassem a respeito". Da mesma forma, brinquedos
que lembravam violência ou luta foram malvistos
durante décadas, independentemente do óbvio apelo
aos meninos, que formam a base dos clientes da
Lego. Quando a Lego decidiu lançar a série "Star
Wars" ("Guerra nas Estrelas"), relembra Jakobsen,
conseguir a licença da Lucas Film (empresa do pro-
dutor George Lucas, detentora dos direitos sobre a
série) não representou nada em comparação à luta
interna que houve em torno da palavra 'war' (guer-
ra) que apareceria sob a marca Lego".

A revolução cultural de Knudstorp também atingiu
o território cult da equipe de desenvolvimento da

Lego. O tempo para o desenvolvimento
de novos brinquedos foi reduzido à meta-
de, com a meta de passar da fase de idéia
ao produto na caixa para 12 meses. Para
cortar custos de fabricação, a Lego redu-
ziu o número de peças, ou "elementos",
como são conhecidos - por exemplo, eli-
minar diferentes versões de um pequeno
chef de cozinha, alguns com bigode e ou-
tros sem. "As pessoas tinham um relacio-
namento pessoal com os elementos", con-
ta a diretora de projetos, Dorthe Kjae-
rulff, descrevendo como sua equipe lutou
para manter vivos os favoritos.

Cortes mais sérios também foram fei-
tos, como, por exemplo, a venda da divi-
são de parques temáticos da Lego por
US$ 500 milhões em 2005, reduzindo a
força de trabalho global da empresa de
7,3 mil em 2004 para os atuais 5,3 mil. A
Lego ainda mantém l mil operários pro-
duzindo elementos em Billund, e, ao mes-
mo tempo que Knudstorp garante querer
preservar o máximo possível desses car-
gos, a empresa busca novas fábricas no
Leste Europeu. Knudstorp afirma que a
Lego ainda tem um longo caminho a per-
correr, porém aparentemente seus esfor-
ços já estão dando resultado. No ano pas-
sado, a empresa conseguiu um lucro lí-
quido de US$ 87 milhões após perder
mais de US$ 300 milhões em 2004. Mais:
as receitas cresceram 12%, atingindo

US$ 1,2 bilhão. E os novos brinquedos com temas ins-
pirados no Batman, em Guerra nas Estrelas e nos car-
ros de corrida Ferrari parecem estar conquistando as
crianças cujos pais cresceram apenas com os blocos
vermelhos, brancos e amarelos da Lego.

Embora haja comentários sobre novos lançamentos,
como o Mindstorms - com elementos dotados de chips
e de um software que pode ser baixado para a constru-
ção de robôs -, os brinquedos mais tradicionais da Lego
ainda geram dois terços do faturamento. E isso está
bom para Knudstorp. "O Lego é um produto de nicho,
detendo de 2% a 3% do mercado global de brinquedos",
observa ele. "Nossa visão é baseada no bloco Lego -
essa é nossa herança e nosso futuro". 
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