
Se fosse possível, Carlos Tilkian, dono da Brinquedos Es-
trela, apagaria do calendário e dos registros contábeis os
anos de 2004 e 2005. Não sem motivos. Foi nesse período
que a companhia viveu a crise mais aguda de sua trajetó-

ria de 70 anos, desencadeada por dois fatores: concorrência dos
chineses e custos elevados de produção. Uma combinação per-
versa que quase transformou a empresa em uma estrela-caden-
te. Em 2004, o faturamento desabou 34% para R$ 79,9 milhões,
atingindo a marca de R$ 57,9 milhões no ano seguinte. O balan-
ço também registrou prejuízo de R$ 29,6 milhões e R$ 36,9 mi-
lhões, respectivamente, de acordo com dados da consultoria

das em R$ 1,1 bilhão para esse ano. É
por isso que a Estrela está investin-
do R$ 12 milhões apenas na concep-
ção, produção e marketing da Susi.
Montante equivalente a 60% de toda
a verba reservada para 2007: R$ 20
milhões. "A Susi é vital em nossa es-
tratégia para voltar ao azul", diz ele.

A meta de Tilkian é elevar as re-
ceitas para o patamar de R$ 100
milhões e retomar a liderança do
setor, hoje nas mãos da
americana Mattel, a
dona da Barbie. O oca-
so vivido pela arqui-ri-
val - que teve a licen-
ça de importação sus-
pensa pelo governo
brasileiro, devido a
problemas de con-
taminação em seus
produtos - não

Economática. Tilkian assegura que a
fase ruim é coisa do passado. Na ter-
ça-feira 11, ele reuniu 250 pessoas
(entre revendedores, executivos do
setor e socialites) na Galeria Daslu,
em São Paulo. O encontro serviu
para apresentar a nova versão da
Susi, a fashion doll
(bonecas de moda,
numa tradução lite-
ral) criada em 1966.
Com visual moder-
nizado e medidas,
digamos, mais for-
nidas (ela repre-
senta uma jovem
de 1,78 m de altu-
ra, 13 centímetros
acima da versão
anterior), Susi é a
principal aposta da empresa para
voltar a brilhar. E não por acaso. É
que o nicho de bonecas e acessórios
colabora com cerca de 25% das ven-
das do setor de brinquedos, estima-
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deve alterar os planos da fabrican-
te brasileira. "Trata-se de uma
questão pontual, que não afeta o
mercado como um todo", avalia Til-
kian. Apesar de boa parte dos re-
fletores estarem direcionados .para
a Susi, a Estrela não esqueceu os
demais nichos. "Estamos lançando
250 novos itens, o que significa uma
renovação de 45% da linha de brin-
quedos", conta. Além da Susi, Til-
kian bota fé nos segmentos pré-es-
colar e de bichos de pelúcia, além
dos carrinhos e aeronaves movidos
por controle remoto.

Tamanho otimismo tem relação
direta com a conclusão do pro-
cesso de reestruturação da em-
presa. O principal pilar foi a reor-
ganização da produção. A fábrica
foi transferida de São Paulo para
Itapira (SP) e Três Pontas (MG).
Com custos menores e concentrada
em poucos itens, a companhia ga-
nhou agilidade para reagir à sazona-
lidade (as vendas concentram-se no
segundo semestre) e também às
oscilações da política macroe-
conômica (taxas de câmbio e

de juros). Para esse ano, a idéia é que
os importados respondam por 70%
do faturamento da Estrela. Dez pon-
tos percentuais acima do registrado
em 2006. Resultado direto da valori-
zação do real frente ao dólar. "Resol-
vemos usar a competitividade da

China a nosso favor", resu-
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