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Sucesso nos anos 70 e 80, a fábrica de brinquedos Mimo retorna ao mercado 
depois de atravessar uma fase de dificuldades financeiras. A grande aposta da 
companhia para uma retomada é o licenciamento. "Nossa estratégia é juntar o 
licenciamentos de personagens com produtos diferenciados", conta o diretor-
executivo da companhia, Sérgio Cury, sem revelar dados financeiros . Hoje, 90% 
da produção da companhia se baseia em um personagem. "Fazer um boneco do 
Homem-Aranha, inúmeras outras companhias fazem, e muito bem. Nosso objetivo 
é fazer um produto que se diferencie do mercado", completa. E isso aconteceu. O 
boneco articulado do personagem feito em PVC e com 55 centímetros de altura foi 
eleito o Melhor Lançamento de 2008 da Abrin - Feira Internacional de Brinquedos, 
realizada em São Paulo na semana passada. "Esse prêmio vem em um momento de 
retomada e serve para incentivar ainda mais nossos colaboradores, que participam 
desse processo", afirma Cury. A linha conta ainda com Wolverine, o Coisa, do 
Quarteto Fantástico, e o Incrível Hulk. Desde 2006 a Mimo retomou as licenças da 
Disney, Marvel Heroes e Moranguinho.  
 
Além de brinquedos, a companhia também começa a atuar no segmento escolar 
com a marca Mimo School, na produção de mochilas, lancheiras e estojos. Os 
personagens escolhidos para iniciar a produção foram os Backyardigans, 
considerado por muitos executivos do setor como a licença mais importante de 
2008.  
 
Segundo o executivo, as vendas da linha Baby Marvel no início de 2008 já 
garantiram um incremento de 40% no faturamento da empresa, em relação ao 
mesmo período de 2007 - os dados não são revelados. "Este é o ano do 
desenvolvimento de nossa área comercial", diz Cury. Segundo ele, os dois últimos 
anos foram de planejamento e desenvolvimento de produtos, que este ano 
começam a ser distribuídos para todo o Brasil.  
 
O auge da Brinquedos Mimo foi durante a década de 80, quando a companhia 
chegou a ser a terceira fabricante de brinquedos do País. Fundada na cidade de Itu, 
no interior de São Paulo na década de 50 pelos irmãos Sérgio e Elias Assum 
Sabbag, a Mimo trouxe para o Brasil o fenômeno Cubo Mágico. O grande sucesso, 
no entanto, foi a boneca da Xuxa, que contava até com comerciais na TV com a 
participação da apresentadora.  
 
Na década de 90, quando o dólar passou a ser cotado 1 para 1 em relação ao real, 
a companhia não agüentou a concorrência com os chineses e deixou de ser uma 
fabricante de brinquedos para tornar-se uma importadora de presentes e artigos 
para casa. Após um período de quatro a cinco anos, quando o dólar saltou para R$ 
3, R$ 3,50, a Mimo deixou de ser importadora e ativou a fábrica para a produção 
de brinquedos e produtos voltados para as lojas de R$ 1,99. "Esse período durou 
até 2004, quando resolvemos deixar esse tipo de produção e voltar para o que 
sempre foi o foco da empresa, a produção de brinquedos", conta Cury. O executivo 
e sua irmã Tatiana Cury, diretora de marketing da empresa, são filhos de um dos 
fundadores da empresa, Sérgio Assum Sabbag. "Com a morte de meu pai, 
resolvemos tocar a empresa", diz o executivo.  



 
A partir de então, com a retomada de licenças importantes, o foco da Mimo foi o 
desenvolvimento de um portfólio de produtos diferenciados para concorrer no 
mercado. Atualmente, a fábrica, localizada em Guarulhos, tem capacidade de 
produzir nove milhões de peças ao ano e o portfólio da companhia é composto por 
132 itens.  
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