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Maior fabricante de brinque-
dos do país, a Estrela inaugura
oficialmente no início de maio
sua nova fábrica na cidade de
Ribeirópolis, em Sergipe. A
maior capacidade de produção
que a companhia terá é um re-
flexo dos esforços de toda a in-
dústria nacional para fazer
frente à importação dos pro-
dutos vindos da China, que re-
presentam cerca de 85% dos
itens que entram no país. De
acordo com a Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de Brin-
quedos (Abrinq), as importa-
ções corresponderam a 57%
das vendas realizadas no ano
passado e a intenção é reduzir
esse índice para apenas 30%
nos próximos cinco anos.

Para brecar a invasão dos
produtos chineses no mercado
brasileiro, o governo adotou
no início do ano uma nova alí-
quota para a importação de
brinquedos, que passou de
20% para 35%. A própria Es-
trela prevê uma redução no
volume de itens importados,
de 40% para 30% do total até
o final deste ano. “É um mo-
delo flexível que nos deixa
atuar da maneira mais rentá-
vel para nós”, afirma Carlos
Tilkian, presidente da Estrela.
Segundo ele, a companhia in-
vestirá R$ 15 milhões ao longo
deste ano, montante 18% aci-
ma do realizado em 2010.

Já a Grow afirma que a nova
alíquota não influenciará a atua-
ção da companhia por importar
apenas 10% de seus produtos. “A
importação que fazemos é mais
pontual”, diz Gustavo Arruda,
gerente de marketing da Grow.

Conversa na China
O presidente da Abrinq, Sinésio
Batista, acompanhará a presi-
dente Dilma Rousseff em sua

viagem à China com o objetivo
de garantir padronização aos
produtos que chegam ao Brasil.
“A ideia é que atendam às nos-
sas normas de qualidade e eles
podem fazer isso”, diz Batista,
comentando que 20% das im-
portações vindas do país asiáti-
co estão fora dos padrões. Se-
gundo ele, o Brasil é responsá-
vel por 70 mil empregos na Chi-
na devido ao volume de brin-
quedos importados .

A entidade pretende também
conseguir um reforço da fisca-
lização junto aos importadores.
“São cerca de 50 importadores
que não trabalham correta-
mente e vamos pressionar.” ■

Intenção é reduzir
de 57% para 30%
a participação de
itens importados
no mercado
brasileiro até 2016

FARMACÊUTICAS

Compra do laboratório Teuto pela americana
Pfizer é aprovada sem restrições pelo Cade
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou
o negócio realizado em outubro do ano passado, quando a Pfizer pagou
R$ 400 milhões por 40% da brasileira Teuto, empresa com sede em
Anápolis (GO) que registrou uma receita de R$ 300 milhões em 2009
com a venda de produtos genéricos e similares. A Pfizer ainda terá a
opção de fazer uma oferta aos 60% restantes da companhia até 2014.

Divulgação

TECNOLOGIA

Microsoft e Toyota fazem parceria
para rede digital para automóveis
A Microsoft e a Toyota divulgaram parceria para levar serviços
conectados à internet a veículos da montadora japonesa. As empresas
investirão 1 bilhão de ienes ou cerca de US$ 12 milhões na Toyota Media
Service, unidade de serviços digitais. Ela será focada em serviços de
telecomunicações e dados para motoristas por meio de GPS, recursos
multimídia e gerenciamento de energia em veículos elétricos e híbridos.

O MERCADO

Expectativa da indústria de brinquedos é de aumentar em 15% 
o faturamento, em R$ bilhões
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Sunny Brinquedos
estuda fabricar
Playmobil no Brasil

Desde o início do ano, quando
a alíquota de importação para
brinquedos subiu de 20% para 35%,
Issac Candi, diretor-geral da
importadora Sunny Brinquedos,
estuda novas alternativas para
sua empresa. Entre elas está
a possibilidade de passar a
fabricar no Brasil pelo menos
30% de tudo que a importadora
comercializa. “Estamos em
conversas preliminares com
a Geobra Brandstätter, dona da
marca Playmobil, para construir
uma fábrica aqui”, diz. A ideia
é investir R$ 5 milhões em
um parque fabril somente para
produtos Playmobil, dos quais
a Sunny é distribuidora
exclusiva no país. No entanto,
antes de entrar de cabeça
no novo projeto, o executivo
vai esperar pelos próximos
passos do governo.
“A atual alíquota ficará em
vigor até o final do ano. Se voltar
ao patamar de 20%, será melhor
continuar só com a importação.”
Em 2011, a Sunny vai concentrar
esforços nas vendas dos
brinquedos que trazem balas e
doces em seu interior. “Eles são
baratos e ganhamos no volume.
Com eles conseguimos chegar
a novos pontos de venda, como
as padarias. Ou seja não ficamos
restritos às lojas especializadas”,
diz. Cintia Esteves

Murillo Constantino

Carlos Tilkian, presidente
da Estrela: nova fábrica e

menos importados

Segundo a Abrinq,
investimentos das
companhias vão
alcançar R$ 250
milhões neste ano

Indústria de brinquedos reforça
estratégia contra produtos chineses
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