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Laurie Hyman esteve muito ocupada este mês na Feira de Brinquedos de Nova York, o maior 
evento anual do setor nos Estados Unidos, com mais de 1,2 mil expositores. Sua jovem 
companhia, a Green Toys, vende xícaras de chá de brinquedo fabricadas na Califórnia a partir 
de recipientes plásticos de leite reciclados, e oferecidas em caixas feitas com papelão 
reciclado. 
 
"Estamos percebendo um forte interesse dos grandes grupos varejistas, pequenos 
comerciantes, todo mundo", diz ela, mostrando um pote com os pequenos retalhos de plástico 
usados na fabricação dos brinquedos. 
 
Do outro lado do pavilhão da feira, Louise e Tim Scott promovem sua linha de bonecos de 
animais de corda e madeira Anaalz, sob uma grande faixa onde se lê "Brinquedos Ecológicos". 
Eles lançaram sua companhia na Austrália em 2007 e participam da feira pela primeira vez. 
 
Os exemplos da Green Toys e da Anamalz ambas fundadas por casais com filhos pequenos são 
um sinal da transformação que se aproxima, calcada no desejo do consumidor de ter em casa 
produtos ecologicamente corretos. 
 
"Dois anos atrás, eu não ouvia nada sobre questões de sustentabilidade ambiental", afirma 
Mark Randall, diretor da área de produtos e brinquedos para bebês da Amazon, uma grande 
compradora de brinquedos. "Agora, eu acho que o setor está começando o processo de 
mudança." 
 
Ed Schmults, presidente executivo da FAO Schwartz, a mais conhecida lojas de brinquedos de 
Nova York, pensa o mesmo. Quando entrou para a companhia, depois de uma carreira com 
passagens pelo setor de vestuário, Schmults diz ter ficado surpreso com a falta de consciência 
ecológica do setor. 
 
Agora, as lojas da FAO Schwartz listam "a segurança do produto e do meio ambiente" como 
uma das cinco qualidades que quer ver refletidas nos seus brinquedos. "Eu acho que o setor de 
brinquedos não vem levando suficientemente a sério o problema ambiental como deveria", diz 
Schmults. "Se há uma coisa positiva nos recalls de brinquedos feitos recentemente na China, é 
que isso agora está recebendo bem mais atenção", afirma. 
 
No ano passado, grandes fabricantes de brinquedos dos Estados Unidos como a Mattel e a RC2 
recolheram do mercado milhões de produtos por causa de níveis inaceitáveis de chumbo nas 
tintas usadas no acabamento. Mais de 4 milhões de brinquedos de montar (conhecidos como 
Bindeez na Austrália e Aqua Dots nos EUA) foram recolhidos por causa da presença de uma 
substância química que se torna tóxica quando engolida. 

 
Tendência é reflexo dos problemas envolvendo produtos chineses que apresentaram 
risco de contaminação 

 
Em outros setores, como o de produtos de limpeza doméstica, riscos reais ou percebidos 
parecidos oferecidos por ingredientes químicos têm sido um fator que está levando à demanda 
pelos produtos ecológicos. 
 
Os recalls de brinquedos feitos nos EUA no ano passado foram explorados por grupos de 
ativistas preocupados com as ameaças potenciais oferecidas até mesmo por níveis permitidos 
de produtos químicos. Em dezembro, o Ecology Center da Califórnia lançou um site na internet 
(www.healthytoys.org) que fornece aos pais resultados de testes independentes sobre o 
conteúdo de substâncias químicas nos brinquedos. A Toy Industry Association, associação dos 
fabricantes de brinquedos, não aceitou os resultados dos testes, afirmando em um comunicado 
que "a simples presença de substâncias intratáveis em quantidades residuais não significa que 
um produto seja perigoso". 



Mas Schmults diz que os pais não querem ouvir falar nem mesmo de resíduos de substâncias 
químicas permitidas, como chumbo, arsênico e cádmio nas placas de chips usadas em muitos 
brinquedos. "Como pai, eu deveria ficar preocupado com isso? Eu não sei, mas se alguém 
disser que seus produtos têm nível zero desses produtos químicos, vai ganhar minha atenção." 
 
Os principais grupos varejistas americanos começam a responder às pressões dos 
consumidores em relação ao uso de cloreto de polivinil, que vem sendo alvo de campanhas dos 
ambientalistas desde a década de 1990. 
 
As indústrias químicas dos EUA afirmam que o PVC não oferece riscos significativos à saúde, 
mas os três maiores grupos varejistas do país (Wal-Mart, Target e Sears) já disseram que vão 
trabalhar para eliminar a substância usada normalmente na indústria dos brinquedos. A Sears, 
por exemplo, estabeleceu para si mesma a meta de "adquirir polímeros de base biológica que 
sejam sustentáveis, tenham um maior conteúdo passível de ser reciclado e que possam ser 
reutilizados, reciclados e compostos". 
 
Randall, da Amazon, observa que essas preocupações com o meio ambiente já estão moldando 
a comercialização de brinquedos na Europa, que está à frente dos Estados Unidos na 
consciência do consumidor com as questões ambientais. 
 
Isso ficou evidente na Feira dos Brinquedos de Nova York, onde a fabricante alemã Haba 
anunciou seus produtos como "100% livre de substâncias tóxicas" e "sem tintas à base de 
chumbo". Por sua vez, a HaPe International, outra companhia de controle alemão que comprou 
a linha Anamalz e entrou no mercado da América do Norte em 2003, orgulhosamente exibiu 
produtos pioneiros como uma linha de carros de brinquedo "rápidos e ecologicamente correios" 
coloridos com tintas diluídas à base de água e feitos de bambu. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 03 mar. 2008, Tendências & Consumo, p. B4 
 


