
Briga de gente grande  
Marcelo Onaga 
 
Gravações, troca de acusações e denúncias de cartel - esse é o panorama da nada lúdica 
indústria nacional de brinquedos. 

A americana Mattel, maior fabricante de brinquedos do mundo, entrou há dois meses no olho 
de um furacão: em agosto, alguns de seus produtos fabricados na China apareceram numa 
lista negra de controle de qualidade. Como se sabe, isso forçou a companhia a tirar 18 milhões 
de unidades de circulação, num dos maiores recalls da história. Desde então, a Mattel vem 
voltando gradualmente à normalidade. Hoje, seus brinquedos já circulam normalmente em 
todos os 150 países onde são vendidos. Todos, menos um o Brasil. Aqui, uma medida do go 
verno proibiu, na prática, as importações de todos os brinquedos da Mattel: o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) cancelou as licenças de importação já 
emitidas e suspendeu a concessão de novas permissões. Segundo o ministério, a medida tem 
como objetivo proteger a saúde das crianças. Na prática, os produtos estão rareando nas 
prateleiras, e os varejistas temem um colapso no setor nas vésperas do Natal. Segundo 
documentos obtidos com exclusividade por Exame, porém, esse é apenas o capítulo mais 
visível da renhida disputa pelo mercado brasileiro de brinquedos. É briga de gente grande e 
envolve gravações de conversas entre líderes empresariais, denúncias de favorecimento a 
companhias nacionais e acusações de formação de cartel. 

No pedaço da briga que até agora foi mantido em sigilo, a Mattel muda de papel. Sai da 
posição de acusada e parte para o ataque. Os alvos são a Abrinq, associação que representa 
os fabricantes de brinquedos nacionais, e seu presidente, Synésio Batista da Costa. O 
processo, por tabela, também coloca em dúvida a atuação de representantes do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No processo 08012.009462/2006-69, que 
corre na Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, a Mattel acusa a 
entidade e Batista de tentativa de formação de cartel tudo com a anuência do MDIC. A íntegra 
do processo, obtida por Exame, contém a transcrição de uma conversa de 2 horas entre 
Batista e outros representantes do setor um CD com a gravação está anexado ao processo. Na 
gravação, cuja autenticidade foi confirmada pelo perito Ricardo Molina, da Universidade de 
Campinas, o presidente da Abrinq defende o estabelecimento de cotas de importação, o que 
impediria o crescimento da Mattel, líder do mercado nacional, com participação de 35% das 
vendas. 

O pano de fundo para a abertura do processo é o fim de uma década de proteção da indústria 
nacional de brinquedos. Até 2006, o governo impôs salvaguardas que limitavam o crescimento 
dos importados. Em junho do ano passado, as salvaguardas foram extintas e o setor se viu na 
iminência de enfrentar uma concorrência livre o que, pelo menos em tese, poderia beneficiar 
empresas com custos mais baixos e marcas mais fortes. Com volume de produção inigualável 
e marcas poderosas, como Barbie e Polly, a Mattel tinha a oportunidade única de crescimento 
no Brasil. E foi aí que começou a confusão. De acordo com a denúncia apresentada pela 
empresa americana, a Abrinq iniciou um movimento para defender o mercado dos fabricantes 
brasileiros. Segundo os documentos, a idéia era congelar o mercado, estabelecendo cotas de 
importação para cada empresa. A tentativa aconteceu no segundo semestre de 2006. No dia 
17 de agosto do ano passado, a Abrinq anunciou um acordo com a associação chinesa de 
fabricantes de brinquedos, pelo qual as exportações da China para o Brasil ficariam limitadas a 
um percentual do que havia sido vendido no ano anterior. 

No mês seguinte, a Abrinq reuniu os principais fabricantes do país para definir o quinhão de 
cada um no novo desenho do setor. O encontro aconteceu no dia 11 de setembro de 2006 e foi 
gravada por um executivo da Mattel que participou da reunião. "O objetivo claro era fechar o 
mercado e dividi-lo entre os participantes que já estavam no jogo", diz o representante de 
uma das companhias presentes ao encontro. "As empresas teriam dificuldade para crescer e a 
Abrinq cuidaria do estabelecimento das cotas." Nas transcrições obtidas por Exame, Synésio 
Batista afirma que a proposta da entidade conta com o apoio do governo. "O que nós 
apresentarmos, o governo homologa", diz ele em um dos trechos.  



Na gravação, a proposta encontra forte resistência do presidente da Mattel, o colombiano 
Alejandro Rivas, que questiona a limitação ao crescimento. Batista, então, responde: "Você 
tem a expectativa de crescer 50% ao ano, mas não vai dar, porque tem um mecanismo 
implantado e não sairá da China brinquedo além do combinado. Não há Mattel no mundo que 
tire da China brinquedo além do que está anotado no acordo". Em seguida, Rivas sai da sala e 
não assina o documento. Em 26 de dezembro do ano passado, o acordo foi homologado pela 
Secretaria de Comércio Exterior do ministério. Procurado por Exame, Rivas informou, por meio 
de sua assessoria de imprensa, que a Mattel prestou todos os esclarecimentos às autoridades 
e aguarda uma posição do governo. Synésio Batista defendeu-se atacando. "Fui induzido pelos 
executivos da Mattel a dizer que haveria cotas", diz o presidente da Abrinq. "Eles são 
antiéticos e provaram isso gravando uma reunião de forma clandestina." 

 

Domínio absoluto 

A Mattel tem mais de um terço do 
mercado brasileiro de brinquedos 

Mattel 35,1% 

Candide 6% 

Grow 4,3% 

Estrela 3,8% 

Gulliver 3,6% 

Bandeirante 2,7% 

Multibrink 2,6% 

Importação independente 8% 

Outros 33,9% 

Fonte: FIA 

Tanto o ministério como a Abrinq negam que haja um acordo para defender a indústria 
nacional. Mas, desde que o processo foi aberto na Secretaria de Direito Econômico, a vida da 
Mat tel só piorou. As licenças de importação, que eram liberadas em cinco dias, passaram a 
ser emitidas em dois meses. Depois dos recalls, no início de agosto deste ano, a empresa foi 
proibida de importar. A atitude surpreendeu o mercado, já que os brinquedos haviam sido 
aprovados pelo Inmetro, órgão de fiscalização do ministério. No dia 17 de agosto, exatamente 
um ano após a reunião da Abrinq com os chineses, a Secretaria de Comércio Exterior do MDIC 
cancelou licenças de importação já emitidas e suspendeu a concessão de novas licenças para 
todos os brinquedos da Mattel, e não apenas para os que passaram pelo recall, sob o 
argumento de proteger a saúde das crianças brasileiras. "Isso não tem nada a ver com 
segurança. Não há mortes de crianças causadas por brinquedos no Brasil", diz o médico 
pediatra Ricardo Sayon, sócio da Ri Happy, maior rede varejista de brinquedos do país, com 78 
lojas.  



"A Mattel fez um recall preventivo e deveria ser elogiada por isso." Em outros casos, o governo 
não tomou atitudes tão drásticas. Em 2006, uma criança americana morreu ao engolir dois 
ímãs que acompanhavam o brinquedo Magnetix, produzido pela canadense Mega Brands. A 
Gulliver, importadora do brinquedo no Brasil, fez um recall do produto 17 meses depois do 
acidente, em agosto deste ano. Como já ocorreu com montadoras de veículos que fizeram 
recalls, a Gulliver não foi proibida de importar ou produzir brinquedos seguiu vendendo 
normalmente seus outros produtos. 

As conseqüências dessa briga espalham-se por todo o setor e são potencializadas pela chegada 
do Natal. A Mattel produz 35% dos brinquedos vendidos no país e chega a ter mais de 40% de 
participação no faturamento de alguns varejistas e atacadistas. A suspensão das licenças de 
importação da empresa teve pouco impacto nas vendas do Dia das Crianças, já que a maior 
parte do estoque já tinha sido distribuída. No Natal, a situação tende a ser diferente. "Os 
preços dos brinquedos podem subir e pode haver demissões," diz Rogério El Ness, proprietário 
do Centro Atacadista Barão, um dos maiores do país, com sede em São Paulo. A Mattel tem 
cerca de 300 contêineres de brinquedos parados no porto de Santos, todos com licenças já 
emitidas e com a certificação do Inmetro, mas canceladas posteriormente, o que impede a 
liberação dos produtos. A empresa entrou com dois mandados de segurança na Justiça. 
Conseguiu manter a certificação do Inmetro, mas até o dia 15 de outubro não havia decisão 
sobre a validade de suas licenças de importação. "Se não houver brinquedo importado, as lojas 
especializadas desaparecem", diz Sayon, da Ri Happy. Um grupo de varejistas e atacadistas 
organizou um abaixo-assinado e há 15 dias enviou um documento com mais de 300 
assinaturas ao governo pedindo a liberação das importações da Mattel. Ainda não houve 
resposta. A Abrinq diz que não faltará brinquedo no fim do ano e ameaça processar a Mattel se 
o desempenho das vendas ficar abaixo do esperado. "A bagunça causada com os recalls dessa 
empresa americana pode estragar nossas vendas", afirma Synésio Batista. "Se isso ocorrer, 
eles serão acionados." Tirem as crianças da sala: a guerra dos brinquedos apenas começou. 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 20, p. 56-58, 24 out. 2007. 
 


