
Setor brinquedista tenta desbancar soberania dos eletrônicos no dia das crianças  
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Entre as iniciativas estão concursos culturais, viagens e apostas em produtos de marcas 
licenciadas. 

Outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças, é o momento estratégico para o 
varejo alavancar o número de vendas de produtos. Na primeira melhor data do ano para o 
setor depois do Natal, o segmento brinquedista acelera a produção de lançamentos com o 
propósito de aumentar o faturamento. E os empresários que comercializam brinquedos 
tradicionais buscam atrair as crianças com idéias inovadoras para não perderem espaço para 
os produtos eletrônicos, como computadores, vídeo games e aparelhos de MP3.  

Em 2007, as vendas de eletrônicos para o Dia das Crianças - período compreendido entre os 
dias 18 de setembro e 12 de outubro - tiveram um aumento de 35% em relação ao verificado 
no ano anterior, contabilizando R$ 264 milhões. Mas apesar de toda a tecnologia, o 
faturamento com a venda de brinquedos tradicionais deve somar R$560 milhões neste ano, 
representando 8% a mais em comparação a 2007, segundo a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).  

Para o diretor institucional da Associação Comercial Empresarial do Brasil (Aceb), Irineu de 
Ascenção, o comércio de produtos tradicionais tem condições suficientes para enfrentar as 
vendas dos eletrônicos. "Todos sabemos que as saídas dos eletrônicos são altas, mas basta o 
comerciante se capacitar e se atualizar, além de buscar novas formas de conquistar e cultivar 
os clientes", explica. 

Ascenção alerta que não se pode esquecer que o principal público é o infantil, por isso, antes 
de atrair os adultos, vale a pena investir em produtos que chamem a atenção dos pequenos. 
“Propor uma promoção diferente, investir em um atendimento diferenciado, renovar a vitrine e 
refazer a mala direta são também algumas medidas para atrair mais consumidores”, lembra.  

Como estratégia para chamar a atenção dos consumidores mirins, o Carrefour preparou o 
concurso cultural "Viagem dos Seus Sonhos", no qual os dois melhores desenhos infantis, 
inspirados nas férias que cada criança gostaria de ter, ganharão uma viagem para Walt Disney 
World Resort. A ação acontece em parceria com o Turismo Carrefour, agência de viagens da 
rede. "Apostamos em marcas fortes para agregar diferencial competitivo aos nossos produtos. 
Com o licenciamento de marcas Disney e Warner Bros, o Carrefour oferecerá neste Dia das 
Crianças dezenas de produtos exclusivos", ressalta Roberto Britto, diretor de não-alimentares 
e serviços. A rede de supermercados prevê crescimento de 15% nas vendas relacionadas à 
data em relação ao mesmo período de 2007. 

Aposta no mercado de licenciamento  

Outro recurso adotado pelas empresas para enfrentar a concorrência dos eletrônicos são as 
marcas licenciadas. Gabriela Rezende, gerente de marketing da Acalanto/Baby Brink, afirma 
que faz alguns anos que o brinquedo está se tornando perecível e, para não perder mercado, a 
fábrica busca se adaptar à realidade. “Adequamos planejamento de produção e estoques para 
proteger a indústria e, do outro lado, somos incansáveis na busca de licenciamento de 
personagens que despertem o interesse de nosso consumidor”, revela. A fábrica de brinquedos 
já registra um aumento de 25% da produção em relação ao ano passado.  

Segundo Gabriela, as bonecas Chiquititas e Rebeldes são os maiores sucessos da empresa. “As 
crianças são muito envolvidas pela televisão. A tv a cabo é uma grande referência para o 
mercado de licenciamento, pois a criança vê até três vezes ao dia o mesmo desenho e quando 



vê o produto na loja quer ganhar”, analisa. Como novidade para o Dia das Crianças a Acalanto 
vai lançar a boneca Hannah Montana, personagem de um filme de grande sucesso da Disney. 
Para o Natal o boneco do Pica Pau será o grande lançamento. 

No ano passado a fábrica teve problemas com giro de mercadoria, o que implicou na queda do 
volume de vendas no Natal comparado aos anos anteriores. Mas, de acordo com Gabriela, 
nesse ano o giro dos produtos melhorou com a estratégia implantada pela empresa de baixar o 
tíquete médio. “A idéia deu certo e os produtos estão vendendo mais no ponto de venda”, 
relata. 
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