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Fabricante que fatura US$ 2 bilhões por ano no mundo aposta na variedade e nos descontos 
para atrair todos os públicos 
 
O grande trunfo da Lego para vender mais brinquedos no país é a idéia de que a criança 
compra vários brinquedos em um. "Qualquer outro brinquedo sempre será único e estático. No 
caso da Lego, você compra um carro hoje, que amanhã poderá ser transformado em outro 
objeto. Além disso, as peças compradas no passado podem ser combinadas com as de outros 
brinquedos", explica Robério Esteves, diretor de operações da M.Cassab. 
 
Neste ano, o brasileiro conhecerá 156 novos produtos  o que inclui até cenários do último filme 
Harry Potter, além de 70 itens No total, 226 produtos estarão à venda em lojas especializadas 
de brinquedos, como RiHappy e PBKids, até o grande varejo como Carrefour e Wal-Mart. 
 
Em relação a preço, há hoje 25 produtos da marca que custam até R$ 50, sendo que os itens 
mais baratos saem por R$ 14,90. Outra leva de 100 produtos custa até R$ 80 e o resto da 
gama de produtos custa acima de R$ 300. O item mais caro é o Lego Mindstorms, que sai por 
R$1.990. 
 
Sortimento unido a preços mais baratos é o caminho usado pela empresa para atrair as 
crianças das várias classes sociais, incluindo a C. "Temos muito espaço para crescer no Brasil. 
Afinal, nascem crianças diariamente e precisamos conquistá-las. O primeiro desafio é fazê-las 
conhecer o produto", conta Esteves. 
 
Quando um brinquedo Lego entra em um lar, o executivo acredita que a porta é aberta para a 
criança se transformar em colecionadora dos produtos da marca. Pesquisas conduzidas pela 
empresa mostram que as chances de isso acontecer são enormes  por volta de 80%. 
 
A empresa acredita que conquista as crianças através do desafio da montagem. "Hoje, as 
crianças são mais evoluídas e mais bem informadas, além de movidas a desafios. A cada faixa 
etária, apresentamos um desafio maior na construção dos brinquedos", conta Esteves. 
 
O grau de dificuldade na montagem vai aumentando a cada nova faixa etária e isso parece 
vender. Nem mesmo a crise financeira global foi suficiente para fazer as vendas da Lego 
caírem. A empresa fatura por volta de US$ 2 bilhões/ano no mundo. 
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