
uanto você pagaria por
uma miniatura de um car-
rinho que não deu certo?

Mais precisamente por um protó-
tipo de uma Kombi, cor-de-rosa,
que saiu estreito demais? O ame-
ricano Brucc Pascal desembolsou
US$ 70 mil (cerca de R$ 120 mil)
pelo brinquedo, um Beach Bomb
da linha Hot Whecls. O lance pela
raridade -única e que estava desa-

parecida- deixou milhares de co-
lecionadores ao redor do mundo
morrendo de inveja.

No mercado de compra e venda
de brinquedos raros ou de peças
que são ícones do mundo infantil,
um Ferrorama Estrela SL 5000
-lançado no início dos anos 90, com
todas as peças do trilho, as pontes e
o trenzinho funcionando, ainda
dentro da caixa- pode custar até
R$ 600. Um novinho é encontrado
nas lojas por menos da metade dis-
so. Um Forte Apache, de 1966, com-
pletinho, chega a R$ 1.500.

Na Galeria Itapetininga, no cen-
tro de São Paulo, ponto de referên-
cia para colecionadores, todo brin-

quedo tem seu preço. No ambiente
escuro e meio decadente do corre-
dorzão que liga a rua Sete de Abril à
Barão de Itapetininga, dez vendedo-
res formam uma brigada especiali-
zada, que comercializa miniaturas,
soldados, carrinhos e outros artigos
exibidos nas prateleiras.

"Aqui só vêm adultos", avisa o
vendedor Celso Lopes, 52. "O per-
fil do nosso cliente é o cara que não
pôde ter um brinquedo e vem
à loja para sanar essa frus-
tração, ou o que teve o
brinquedo, se desfez
e quer recuperá-
lo para guar-



Olha ali a boneca com que você
brincava quando era criança."

O deboche entre os seguranças na
montagem da última exposição de
Carlos Keffer, 39, em um shopping
do Rio, no mês passado, não o in-
comoda. Acostumado com as pia-
dinhas, ele continua exibindo suas
400 Barbies.

Para Carlos, elas pouco têm a ver
com as bonecas que todas as meni-
nas já vestiram, despiram e depois
esqueceram no fundo de uma gave-
ta. São peças de colecionador, com
status de item de museu e poder
para atrair cerca de 5 milhões de
pessoas em mostras pelo país.

Ele trata as bonecas com zelo
de quem mexe em um patrimô-
nio. Vai retirando uma a uma das
caixas, todas envoltas em papel de
seda. Limpa o rosto com cotonete.
Penteia. Finalmente relaxa. Tan-
ta reverência silencia os rísinhos
de quem estranha a paixão de um
homem adulto por uma boneca.

"Com a exposição montada, as
pessoas respeitam", afirma Carlos,
que é psicólogo, mas, desde o ano
passado, conseguiu realizar um
sonho, após 20 anos trabalhando
com vendas: viver de Barbies.

Hoje, ganha com suas exposições
mais do que no último emprego. "O
retorno é maior. E faço uma coisa
que gosto. O problema é que estou
gastando muito mais com as bone-
cas", diverte-se. As duas mostras
organizadas por Carlos, "Barbie na
Moda" e "Barbie pelo Mundo", pas-
saram por 40 cidades desde 2002.

A primeira foi comprada em
1995, a Barbie My Fair Lady, em
uma loja nos Jardins. "Fiquei apai-
xonado. Era COTIO se eu estivesse
vendo uma obra de arte." Durante
a infância, a relação com a Barbie
ficava no voyeurismo, ao admirar o
quarto da irmã.

Observando as Barbies dispos-
tas em vitrines no seu escritório,
o colecionador viaja na história da

boneca mais popular do mundo. "A
Barbie é a possibilidade de viver a
fantasia. Ela resgata lembranças
muito boas da infância da mulher,
a coisa de amiga confidente, que
divide o segredo."

O investimento de Carlos em
Barbies ultrapassa os R$ 200 mil.
c'Perdi o controle; já fui para o bu-
raco e voltei. Mas nunca precisei
vendê-las." Só pela Barbie Maria
Antonieta pagou RS 1.500. "Mas
ela vale hoje RS 2.500", estima. Seu
projeto para o ano que vem é uma
exposição em comemoração aos 50
anos da boneca.
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idnei Paulo Diana, 53, en-
controu um jeito lúdico de

preservar a história. Arquiteto de
formação, ele abandonou a pran-
cheta por uma paixão de criança:
colecionar trenzinhos da marca
alemã Marklin, uma das mais an-
tigas fabricantes de brinquedos do
mundo. Fez do hobby profissão.

Caçula de quatro irmãos. Sidnei
começou com uma coleção "mo-
desta", herdada do pai, morto em
1982. Eram oito locomotivas, 40
vagões e três estações. Hoje, são 80
locomotivas, 250 vagões e 15 esta-
ções. São réplicas fiéis de trens que
rodaram pelo mundo, construídos
entre as duas Grandes Guerras
Mundiais e nas décadas de 50 e 60.

Uma das paixões do ex-arquiteto
c uma locomotiva pintada à mão,
com lâmpadas que ainda acendem,
de 1919. Alguns trenzinhos foram
produzidos com exatidão de relojo-
aria. "Eles são o que há de mais pre-
ciso em matéria de brinquedo."

O ex-arquiteto identifica cada
peça por meio do número de fabri-

cação. Com ele em mãos, é sólocali-
zá-lo num amplo catálogo, uma es-
pécie de bíblia da Marklin, empresa
criada em 1859, na Alemanha.

De tanto estudar os trenzinhos,
Sidnei virou especialista em brin-
quedos antigos, especialmente os
de latafeitos até 1970. Ele também
troca cordas, arruma aqueles cor-
roídos por pilhas e faz rodinhas de
trem. Sidnei ainda restaura caixas
de brinquedos.

Ele acabou de recuperar três
embalagens de um único avião, o
Junkers Ju 52, cópia de um modelo
nazista. Um conjunto desses chega
a custar US$5.000. Semobrinque-
dinho dentro.

Casado, pai de três filhos, ele
conta que nenhum se interessa
pelas raridades. "No meu tempo,
agente ganhava um brinquedo por
ano. E era para a vida toda. Hoje, as
crianças ganham um por dia. No
outro, já está quebrado", diz. "E
mais fácil você encontrar um brin-
quedo dos anos 30 em bom estado
do que um dos anos 80 para cá."

dar uma recordação."
Celso conta que uma vez com-

prou de um senhor uma coleção
inteira do Comandos em Ação, sem
saber que se tratava de um xodó de
preço inestimável. "Ele chegou com
uma caixa fechada. Começou a tirar
as peças e a beijar uma por uma, se
despedindo. Fiquei tão comovido
que quase desisti do negócio."

Apaixào por um brinquedo pode
se transformar num meio de vida
para um colecionador. No caso do
ex-vendedor Carlos Keffer, 39, es-
se sentimento é por uma boneca
(veja texto na pág. 14). Uma não,
400. Formado cm psicologia, ele
roda o Brasil levando suas Barbies
por lugares como Feira de Santana
(BA) e Campo Grande (MS). Ganha
mais dinheiro com o que era hobby
do que no antigo emprego, em uma
empresa de máquinas de café.

A indústria de brinquedo tem
plena consciência do fascínio que
seus produtos exercem sobre co-
lecionadores. E, claro, explora es-
se nicho. Fabricante da Barbie, a
Mattel, percebendo o mercado es-
pecífico para as versões antigas da
boneca, lançou uma linha especial
para colecionadores em 1986. E a
mantém até hoje.

Datas comemorativas também
garantem a festa dos fabricantes.
Neste ano, no aniversário de 40
anos da linha Hot Wheels, os car-
rinhos vão receber presentes da
fabricante. O principal deles é uma
versão cravejada com 2.700 dia-
mantes. Avaliada cm USS 140 mil, a
peça corre exposições mundo afo-
ra e, depois, será leiloada. Só para
ter uma idéia, ele é o carrinho mais
caro na história dessa linha, ideali-
zado para comemorar a produção
de 4 bilhões de unidades.

Dez anos longe do Brasil, o clás-
sico Playmobil também está de
volta. Para relançá-lo, a importa-
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coleção de carrinhos Hot Whe-
els de Guilherme, então com oi-

to anos, estava entupindo o aparta-
mento da família Pcdroso, na Barra
Funda (zona oeste de SP). Quando o
número chegou a 40, na escala 1:18
(cerca de dois palmos), o analista
de compras Marcos, pai do garoto,
tomou uma decisão: diminuir o ta-
manho do objeto colecionado.

A escala escolhida foi 1:64, mi-
niaturas mais fáceis de organizar e
guardar. Marcos entrou na brinca-
deira do filho. Após 11 anos, é dono
de uma das maiores coleções de
HotWheels dos pais.

O hobby começou a se espalhar
pela casa. Hoje, aos 44 anos, conta-
biliza ao menos 4.000 objetos.

Guilherme, agora com 19 anos,
estuda desenho industrial e, se-
gundo o pai, só quer saber de fu-
tebol, estudo e trabalho. "Até os 17
anos, ele era a minha memória da
coleção, me acompanhava legal."

Mas, se o filho mudou os in-

teresses, Marcos mergulhou na
história dos Hot Wheels. Chegou
a fazer o que chamou de "contra-
bando doméstico", ao esconder
da mulher dez carrinhos em uma
caixa de cereais ao voltar do su-
permercado. "Tem gente que faz
pior. Um americano enterrava os
Hot Wheels no jardim."

Marcos é vice-presidente do
CPCVM (Clube Paulista de Cole-
cionadores de Veículos em Minia-
turas). Toda semana, ele e outros
aficionados se reúnem em um
shopping para brincar e também
fazer negócio. "O legal nessa histó-
ria toda c abrir a embalagem, caçar
no mercado e se divertir na pista de
queda livre", diz.

O xodó da coleção é uma Mercc-
dez 280 SL, de 1969, que comprou
por US$ 30, via web. Está atrás de
um Custom Camaro e de um Tac-
Com. O Camaro, "segundo a lenda",
é o primeiro modelo da Hot Wheels.
Sai por US$ 300; na embalagem, por
US$ SOO. Já o Tac-Com custa cerca
de US$ 120. "Ele não tem nada, é
feio." Como a produção foi peque-
na, é difícil conseguir um exemplar
embom estado: motivo perfeito pa-
ra sair em busca da raridade.
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PLAYMOBIL
50 M2

Oquartinho no primeiro andar
do sobrado onde Pedro Pas-

choalotti, 32, mora, em Sorocaba
(100 km a oeste de SP), guarda
caixas e caixas de um tesouro es-
condido. Mas o aperto no cômodo
está com os dias contados. Na nova
casa que vai construir, ele reservou
150m² para sua coleção de 3.000
bonecos de Playmobil.

Pedro, que trabalha no cartório
do pai, não terá mais que esperar a
mulher, a fisioterapeuta Liliane, 28,
viajar para ficar à vontade com os
bonecos. Para mostrar a coleção à
Revista. Pedro varou a noite. Ficou
das 22h às 8h montando caravelas e
casas, ordenando cada peça pelo sa-
lão de festa, sem ver o tempo passar.

Ao se casar, em 2006, Liliane colo-
cou algumas condições. "Falei para
ele que temos outras prioridades."
Mas na lista das coisas mais impor-
tantes em sua vida, Pedro colocou
Deus em primeiro, a família em se-
gundo e o Playmobil em terceiro, à
frente dos amigos.

Essa febre já dura sete anos. A
coleção começou em 2001, quando

Pedro viu, durante ida ao supermer-
cado, um castelo do Playmobil. Foi
tomado pela lembrança do carro
amarelo e do boneco que havia ga-
nhado aos quatro anos. Levou para
casa o castelo e não parou mais.

O destaque da coleção é o trem
que adquiriu em 2002. Pelalocomo-
tiva e a carroceria, onde fica o mo-
tor, pagou R$ 3.000. Hoje, o foco do
colecionador é a Roma antiga: seu
exercito de legionários conta com
mais de 200 bonecos. Uma réplica
do Coliseu, adquirida no ano passa-
do por R$ 800, completa o cenário.

Entre os objetos de desejo de Pe-
dro está uma estação de diligências
do faroeste. Ofereceu RS2.000pelo
brinquedo, mas não levou, no leilão
em um site alemão. Hoje, calcula
ter gasto cerca de R$ 70 mil com o
hobby. O boom de "investimento"
aconteceu em 2004, quando parou
de fumar. Trocou um vício pelo ou-
tro. "Pensar no quanto já gastei dói.
Mas não me arrependo."

O orgulho que exibe hoje com
a coleção é recente. "Ele ficou um
bom tempo escondendo", entrega
Liliane. Ao descobrir outros cole-
cionadores, Pedro "saiu do armá-
rio". Ou melhor, abriu o armário
para espalhar os brinquedos e lotar
o salão onde recebe os amigos.

dora Sunny fez uma pesquisa pela
internet e descobriu muitos cole-
cionadores por aqui. Um desses
fãs é Pedro Paschoalotti, 32, dono
de 3.000 bonecos (veja texto à es-
querda). Mas a venda em lojas não
será suficiente para saciá-lo. "Vou
continuar comprando fora, pela in-
ternet e de amigos que viajam para
o exterior."

Por aqui, o bonequinho chegará
acompanhado de castelos e navios
piratas, conhecidos pelo público das
antigas, além de novidades, como a
casa de bonecas e dinossauros.

Soldadinhos na Christie's
O mercado brasileiro de brinque-
dos raros ainda engatinha. Mas, a
cada dia, começa a atrair um núme-
ro maior de colecionadores, princi-
palmente nos grandes centros, co-
mo São Paulo. Ainda não há núme-
ros disponíveis desse segmento.

Nos EUA, na Europa e no Japão,
os brinquedinhos movimentam
um setor gigante. Existem lojas,
sites e leilões específicos para cada
tipodc brinquedo; de soldadinhode
chumbo, de trenzinhos, de aviões e
de navios.

Em Londres, a casa de leilão Vec-
tis, especializada em brinquedos, é
uma das mais badaladas, com fatu-
ramento anual que supera US$ l bi-
lhão. Os leilões são abertos a estran-
geiros, que podem participar por
meio de lances pela internet no site
www.vectis.co.uk. Outra concorri-
díssima casa leiloeira é a Christie's,
também na capital britânica.

Um navio, da fabricante alemã
Markhn, de 1910, em perfeito esta-
do, atingiu US$ 120 mil em leilões
internacionais, um dos maiores
valores pagos por uni brinquedo.
Bem cotadas também são as répli-
cas de trens de 1908 da empresa
norte-americana Lionel, que que-
brou na década de 1970. Com isso.
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as peças se tornaram objetos de
desejo de associações mundiais de
colecionadores.

Entre os fabricantes brasileiros,
os brinquedos de madeira da Es-
trela, confeccionados nos anos 40
e 50, são os mais procurados. Outra
prestigiadíssima é a Metalrna (Me-
talúrgica Matarazzo), dos anos 20,
que produziu séries de lata. Como
gostam de frisar os colecionadores,
não se tratam de simples brinque-
dos. Todos eles trazem consigo uma
carga de história e memória.

Data de fabricação, material, cor
e tamanho podem interferir no
valor (veja quadro ao lado). Origi-
nalidade e até manual de instrução
também são levados em conta. Co-
mum lá fora, o estado de conserva-
ção da caixa começou a despertar a
atenção de colecionadores brasi-
leiros nos últimos quatro anos.

Existem até especialistas nessa
delicada tarefa por aqui, como o
colecionador Sidnei Paulo Diana. A
recuperação de uma caixinha pode
levar 20 dias. Em muitos casos, ela
vale mais que o próprio brinquedo.
Caso o brinquedinho esteja dentro
da embalagem originai, pode até
triplicar o valor. Sem contar, claro,
o apreço sentimental.

Da próxima vez que encontrar
uni carrinho na casa de seu avô,
ainda mais se estiver dentro da
caixa, saiba que talvez você possa
estar diante de um bom negócio.
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