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Ao desenvolverem uma linha de brinquedos falantes para crianças na China, engenheiros da 
Fisher-Price tiveram de se desdobrar para aperfeiçoar o som do "S" em mandarim. Ele tinha 
ser gravado para tocar nos pequenos amplificadores incorporados nos brinquedos. O problema 
é que a produção do som envolve rápidas vibrações da língua, e era difícil codificar isso nos 
chips de som. 
 
Conseguir que detalhes desse tipo saiam certos é algo cada vez mais importante para a Fisher-
Price e sua controladora, a Mattel Inc., na tentativa de conquistar mais consumidores 
internacionais. Recentemente, a americana Mattel reportou seu primeiro prejuízo trimestral em 
mais de três anos, causada em parte por fracas vendas nos Estados Unidos, onde a receita da 
Fisher-Price caiu 13%. Embora as vendas internacionais da Fisher-Price tenham caído 7%, os 
números para o mercado externo foram de rápido crescimento em vários trimestres 
anteriores. 
 
Por isso, ao mesmo tempo em que a Mattel batalha para recuperar-se no mercado americano 
de brinquedos, ela briga agressivamente para aumentar suas vendas no exterior. A Fisher-
Price está particularmente interessada em abrir novos mercados - como Brasil, Rússia e 
Polônia -, onde brinquedos mais sofisticados para crianças pequenas estão começando a 
aparecer só agora e são percebidos como novidades. Uma vantagem adicional: nesses países a 
classe média tem crescido. Ou seja, há mais dinheiro no bolso e crianças para alavancar as 
vendas, afirma a empresa. 
 
Nos últimos cinco anos, as vendas da Fisher-Price em mercados emergentes mais que 
dobraram. Acessórios para bebês, como cadeiras de balanço, tiveram suas vendas 
multiplicadas por dez nesses mercados. Porém, para continuar crescendo a empresa tem que 
se diferenciar dos rivais locais. E precisa oferecer brinquedos mais simples e com custo de 
produção mais baixo, para manter o preço final competitivo. 
 
Fazer a Fisher-Price focar em crianças em idade pré-escolar fora dos EUA também é 
importante como meio de a Mattel assentar as bases para que ofereça suas outras marcas à 
medida que as crianças cresçam e passem de chocalhos a brinquedos como as bonecas Barbie 
e os carrinhos Hot Wheels. "A Fisher-Price é a ponta de lança para a Mattel em mercados em 
desenvolvimento", diz Kevin Curran, gerente geral e vice-presidente da Fisher-Price.  
 
Mas, ainda que os países emergentes tenham bastante potencial, conquistá-los tem criado 
alguns obstáculos para os engenheiros da empresa. Os engenheiros resolveram o problema de 
dizer "É hora de aprender!" em mandarim, mas novos obstáculos continuam aparecendo. Em 
breve a companhia pretende testar telas de cristal líquido em alguns de seus brinquedos 
educativos para avaliar se os caracteres em chinês aparecem de forma correta no monitor.  
 
Antes, a Fisher-Price teve problemas com um brinquedo chamado "Livro de histórias e rimas" 
que trazia um tradicional poema turco, recitado ao mesmo tempo em que o monitor mostrava 
a ilustração de um porco. "Percebemos que esse não era um brinquedo apropriado para um 
país muçulmano", diz Kelly Chapman, que lidera uma equipe de designers, referindo-se às 
restrições culturais à carne de porco. A empresa substituiu o desenho do porco por ilustrações 
de gatos. 
 
A conquista do mercado internacional é uma tarefa árdua para a Fisher-Price, que foi uma 
empresa familiar durante muitas décadas, até a aposentadoria do seu fundador Irving Fisher, 
no fim dos anos 60. A Mattel comprou a Fisher-Price em 1993, mas a empresa continua 
sediada no pequeno vilarejo de East Aurora, ao norte do Estado de Nova Yok, e ainda usa fotos 
de bebês da região na embalagem de seus produtos, inclusive os vendidos no exterior. As 
mesmas crianças da vizinhança testam os produtos originados pelo pequeno laboratório da 
empresa.  
 



Mas o jogo está mudando. "Em muitas discussões aqui, os EUA recebem o mesmo tipo de 
tratamento de qualquer outro país", diz Curran, pois "o mercado internacional tem sido o que 
mais cresce". 
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