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Equipados com arminhas, capacetes, rádio-transmissores e viseiras, os Comandos em Ação 
são convocados novamente para a frente de batalha. Famosa na década de 1980, a coleção de 
bonecos que fez a festa de uma legião de garotos volta ao mercado mais uma vez pelas mãos 
da Brinquedos Estrela.  
 
O revival não pára por aí. A empresa também retirou do fundo do baú o Autorama, uma 
minipista de corrida com carrinhos movidos a pilha, outro ícone dos anos 1980. As duas 
marcas, que estavam fora do mercado havia muitos anos, são duas das principais armas para 
a companhia elevar entre 25% e 30% o seu faturamento este ano. "É uma expectativa 
positiva, superior à projeção de crescimento do mercado, que deve ficar entre 8% e 9%", 
conta o presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Tilkian. De 2006 para 2007, o faturamento 
cresceu 39%, fechando o ano passado em R$ 100 milhões.  
 
"É muito difícil fazer um grande campeão no segmento de brinquedos, como é o caso de 
Comandos em Ação. Essa marca tornou-se um dos principais ativos da companhia. Por isso 
optamos por trazê-la de volta ao mercado", afirma Tilkian, que não revela o valor investido 
nos dois relançamentos.  
 
A volta dos Comandos confirma a estratégia da companhia de relançar marcas que já foram 
sucesso, como ocorreu com a boneca Susi, que ganhou novas medidas no ano passado para 
concorrer com Barbie, da Mattel, e o Banco Imobiliário.  
 
"É preciso aproveitar o valor que essas marcas têm para a companhia. De tempos em tempos 
é preciso trazer marcas como essas de volta. Mas ela deve ser atualizada , ou seja, deve estar 
conectada com a sociedade de hoje", completa o executivo.  
 
É justamente por isso que os Camandos em Ação, que nos anos 1980 tinham uma 
identificação muito forte com a guerra, ressurgem em sintonia com a "onda verde" em voga. 
"Originalmente o enfoque dos Comandos era muito bélico. A tendência agora, no entanto, é 
que eles se transformem em protetores da natureza. A temática mudou porque o mundo 
mudou", completa.  
 
Os novos Comandos em Ação serão comercializados em julho. Segundo Tilkian, sem divulgar 
dados de produção, a expectativa é de um faturamento de R$ 5 milhões somente com a linha 
este ano. "Em 2008 vamos estabelecer uma base para a coleção, que deve ficar pelo menos 
cinco anos no mercado", conta o presidente da companhia.  
 
Um fator importante a ser explorado pelo marketing é o emocional. "Comandos em Ação fez 
parte da infância de muitos meninos, que hoje já são adultos ou até mesmo pais. Existe um 
apelo emocional muito forte em relação ao produto e isso exerce um papel relevante na 
escolha do brinquedo", diz.  
 
O aspecto emocional, no entanto, não é tudo. Como o perfil da criança de hoje difere em 
relação ao da garotada da década de 1980, os bonecos vêm munidos de todo um arsenal de 
sons , luzes, eletrônica e efeitos especiais.  
 
Fórmula 1  
 
No caso do Autorama, que virou sinônimo de uma categoria do mercado de brinquedos, a 
Estrela enfrentou alguns percalços no meio do trajeto. Um dos principais obstáculos foi a 
abertura do mercado brasileiro, culminando na concorrência com os chineses, que 
apresentavam produtos bem mais baratos. "Por ser um brinquedo mais caro, o autorama 
sofreu com a concorrência. Por isso hoje estamos agregando valor ao produto", conta o 
presidente.  
 



Para conquistar os meninos da nova geração, o Autorama conta agora com sons de 
derrapagens, contador de voltas e medidor de volta mais rápida.  
 
O Autorama da Estrela andou de mãos dadas com grandes ícones do automobilismo no Brasil, 
como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Rubens Barrichello, que deram nome a 
coleções. "Estamos tentando fechar um acordo com Felipe Massa", revela Tilkian.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. 2008, Comunicação, p. C6.  


