
Estrela investe R$ 8 milhões
em estratégias de marketing
para comemorar seus 70 anos

"Estrela é nossa companheira,
nossa brincadeira, nossa diver-
são. A Estrela entende a gente
e traz sempre para a gente uma
nova invenção." Quem não
se lembra desse famoso jingle
criado no final dos anos 80
pela marca de brinquedos mais
famosa do Brasil para comemo-
rar a chegada do Natal?
Agora, ao completar sete déca-
das de existência, com o registro
contabilizado de 1,2 bilhão de
itens vendidos e a produção em
série de 25 mil tipos de artigos
diferentes, a Estrela quer reto-
mar o posto de principal empre-
sa de brinquedos na constelação
de fabricantes em atividade no
país. Para isso, reservou uma
verba de R$ 13 milhões, distri-

buída em desenvolvimento de
novos produtos e marcas (R$
5 milhões) e na implementa-
ção de um amplo programa de
marketing (R$ 8 milhões). "O
oxigênio do nosso negócio é a
novidade. Dentro de um mer-
cado extremamente dinâmico,
com uma concorrência acirrada,
precisamos investir bastante em
divulgação", afirma o diretor de
marketing da companhia, Aires
José Leal Fernandes.
Durante a realização da 24a

edição da Abrin -- Feira de
Brinquedos, realizada no fim de
abril em São Paulo (SP), foram
dadas mostras de algumas das
armas utilizadas pela empre-
sa para conseguir alavancar as
vendas neste ano. O estande da

Estrela foi um dos mais visitados
por lojistas do segmento. "Talvez
como caso único no mundo, por
vários anos, até o fim do acordo
com a Mattel, no nosso portfólio
conviveram diversos produtos
das duas gigantes internacionais
do segmento. Hoje, ainda somos
parceiros da Hasbro, dona de
títulos como Jogo da Vida e
Banco Imobiliário. Isso significa
que temos muita história para
contar", acrescenta Fernandes.
A maioria das pessoas que foram
até o espaço da companhia na
Abrin quis reviver um pouco da
trajetória de 70 anos, contada
por meio da exposição de 400
peças históricas. Do período
que se prolonga do fim dos anos
30 até os dias atuais percebe-se,
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também nos brinquedos, deta-
lhes que refletem a mudança
da sociedade no que se refere
a padrões da moda, meios de
transporte, costumes e tecnolo-
gia (veja infográfico).
"A Estrela, sem dúvida nenhu-
ma, é a principal marca de
brinquedos do país. Ao longo
desses 70 anos é a marca de
maior recai l no segmento", diz
o diretor comercial da Ri Happy,
Ricardo Sayon. Sendo uma das
maiores redes de varejo do
setor, composta por 76 lojas em
41 municípios brasileiros, sem-
pre manteve, nos seus 19 anos
de atividade, relacionamento
direto com a Estrela. "Em nossa
campanha publicitária para o
mês de'julho ela está presente,
como sempre esteve. A parceria
já está consolidada. Além disso,
a companhia desenvolve muito
material de apoio para o ponto-
de-venda, o que consideramos
de muita importância", explica
Sayon.





Mas não é só por conta do
seu passado de glórias que a
companhia espera reconquistar
a preferências dos consumido-
res neste e nos próximos anos.
Apenas para 2007 foi progra-
mado o lançamento de 245
versões de brinquedos. Trata-se
de um recorde no Brasil. Na
lista estão desde um coelho ele-
trônico denominado Jojô, que
"brinca" de esconde-esconde
com crianças pequenas, até um
brinquedo, com seis jogos que
testam e treinam a memória,
o raciocínio lógico e matemá-
tico, a coordenação motora e
a capacidade auditiva, voltado
para pessoas da terceira idade,
o Smart Brain.
Reforçam a iniciativa de ala-
vancagem das vendas diversas
parcerias feitas com estúdios de
cinema e animação na condi-
ção de licenciamento. As maio-
res bilheterias previstas para o
ano fazem parte do mix de pro-
dutos da empresa. De "Homem-
Aranha 3", que entrou em car-
taz nos cinemas em maio, até
"Simpsons: O Filme", previsto

para ser veiculado nas salas bra-
sileiras a partir de 17 de agosto,
passando por "Shrek Terceiro"
(junho) e "Transformers: O
Filme" (julho). Assim, jogos e
bonecos em miniatura de super-
heróis, vilões e personagens
que encantam adultos e crian-
ças estão sendo despejados nas
lojas de brinquedos de todo o
país.
Como uma tendência de futuro
para a companhia, Fernandes
considera determinante no pro-
cesso o maior acesso a infor-
mações por parte das crianças.
"Com mais informações dispo-
níveis, os produtos devem ser
inovadores", pondera. "Estamos
incluindo dispositivos eletrôni-

cos nos brinquedos para que ele
se torne companheiro, 'convi-
dando' seu dono para brincar",
pondera. Para o executivo, o
fenômeno de concentração das
pessoas nas grandes cidades,
com o confinamento das crian-
ças em casa, "cria uma geração
mais solitária. O brinquedo apa-
rece, nesse sentido, como uma
possibilidade de socialização."
Para dar suporte mercadológico
a essa estratégia de lançamen-
tos, a The Group WoridWide
Partners, agência de comuni-
cação que atende toda a conta
da Estrela desde o começo do
ano, desenvolveu uma ampla
programação de ações compos-
ta de filmes para TV, anúncios



Frames de filmes da primeira campanha desenvolvida pela The
Group WorldWide Partners para a companhia

de mídia impressa e material
de ponto-de-venda. "Queremos
focar o trabalho no ponto-de-
venda, dirigido ao consumidor.
Nossa proposta, apresentada
para a companhia no começo
do ano, foi bem-aceita pelos
executivos na medida em que
eles entenderam a necessida-
de de atrair o público-alvo de
volta para as lojas de brinque-
dos e departamentos especiali-
zados das grande lojas", detalha
Fernando Guntovitch.
Com a perspectiva de recons-
truir o desejo de ganhar brin-
quedos em datas comemora-
tivas por parte de crianças e
adolescentes, os espaços nas
lojas serão cada vez melhor

aproveitados, de acordo com
Cuntovitch. "As crianças, infe-
lizmente, estão deixando de
brincar muito cedo. Quando
chegam aos 10 ou 12 anos estão
muito mais interessadas em
ganhar de presente celulares,
jogos para computador, MP3,
créditos para baixar conteúdo
da internet, entre uma infinida-
de de opções que décadas atrás
não existiam. Precisamos, em
primeiro lugar, levar as crianças
de volta para as lojas em busca
de brinquedos. Resolvido esse
problema, vamos trabalhar para
que, entre os produtos disponí-
veis, os consumidores prefiram
os da marca Estrela".
Animado com o movimento
conseguido durante a Abrin
e ainda com as encomendas
já realizadas pelos varejistas
para as datas comemorativas
do Dia das Crianças e Natal, o
presidente da empresa, Carlos
Tilkian, prepa-
ra uma grande
festa em come-
moração aos 70

anos. "Permanecer por tanto
tempo em destaque é um gran-
de orgulho para todos nós,
funcionários e colaboradores",
afirma. "Chegamos aos 70 anos
com muita juventude
e vontade de manter
nosso potencial de
inovação e moder-
nidade para acom-
panhar as crianças
e adolescentes."
Afinal, como
dizia aquele
famosojingle
de 1987,
"todo se-
gredo de
um brin-
quedo vive
na nossa
e m o ç ã o .
Toda crian-
ça tem uma
estrela dentro
do coração". **

Guntovitch: "Queremos focar
nosso trabalho de comunicação
para levar as crianças de volta
às lojas de brinquedos"
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