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Com itens que chegam a R$ 2 mil, fabricante reduz margem para se encaixar no bolso dos 

emergentes    
 
O sonho da dinamarquesa Lego, fabricante de tijolinhos para montar que se transformam em 
brinquedos, é fazer com que o Brasil se torne uma Alemanha. O país europeu é famoso pelo 
volumoso consumo dos módulos de plástico que dão forma a castelos, aviões, aeroportos e, de 
uns tempos para cá, a aeronaves Star Wars e a muitos dos cenários do filme Harry Potter. Em 
2009, uma torre de Lego de 29,97 metros de altura foi erguida na cidade, de Munique. Ao 
todo, foram usadas 550 mil peças. Até parque temático o país tem  trata-se do Legoland, em 
Günzburg, que demandou mais de 50 milhões de peças. "Hoje, todo lar alemão tem Lego e 
compra o brinquedo com frequência", diz Robério Esteves, diretor de operações da M. Cassab, 
importadora e distribuidora exclusiva da marca no Brasil. 
 
De tijolo em tijolo, a Lego conquistou a Alemanha, mas enfrenta hoje o desafio de operar em 
mercados muito amadurecidos, onde sua penetração atingiu o ápice. O Brasil, aposta antiga da 
fabricante que deixou o país no final dos anos 90, voltou ao radar dos dinamarqueses. A 
ambição é grande: fazer com que o país repita o sucesso da Alemanha, considerando as 
diferenças econômicas e sociais. 
 
Em 2009, a venda de produtos Lego cresceu 35% no Brasil, o melhor resultado conquistado 
desde 2005, ano em que a M. Cassab passou a cuidar da marca no país. "O Brasil é muito bem 
visto pela matriz por conta do enorme potencial de crescimento que apresenta", conta Esteves.  
 
Para este ano, a estimativa é faturar 20% mais e estimular o aumento de consumo entre as 
classes A e B, responsável por 80% das vendas da marca no país, e tornar-se referência entre 
a classe C. 
 
Sua estratégia percorre as mais diferentes camadas da população brasileira. Para fazer com 
que os mais abastados comprem seus produtos com freqüência, a M.Cassab planeja inaugurar 
a primeira loja Lego do país em abril. O local escolhido foi o Shopping Cidade Jardim, de São 
Paulo, um reduto freqüentado pelas classes A e B. 
 
Esteves diz que a Lego só autoriza a abertura de loja em mercados que apresentam um 
determinado nível de amadurecimento. Na América Latina, somente o Chile tem uma loja. 
 
Para atingir a outra base da pirâmide, a estratégia combina preços mais em conta e um maior 
sortimento de itens. Desde janeiro, os produtos estão, em média, 10% mais baratos que em 
2009. A M.Cassab reduziu sua margem de lucro para tornar os produtos mais acessíveis e 
gerar "experimentações" na classe C. Hoje, já é possível comprar um pequeno kit, composto 
por uma figura e um objeto exemplo seria um carregador de malas para fazer parte de um kit 
maior chamado Lego City Aeroporto. Este kit é o que a empresa chama de "item de impulso", 
que custa a partir de R$ 14,90, e visa transformar o consumidor em colecionador. 
 
"Estamos fazendo um trabalho de penetração de mercado bastante forte para conquistar a 
classe C", conta Esteves. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25. 


