
Lego volta a crescer no Brasil 

Rob®rio Esteves
 

Não seria exagero afirmar que a última década foi de renascimento para a Lego. Após balanços 

financeiros deficitários e demissões em massa, a companhia dinamarquesa substituiu 

operações locais e priorizou o ganho de market share. A filial brasileira também sofreu com os 

cortes e, em 2001, a subsidiária local foi fechada. Mas exatos dez anos depois, a marca dos 

tijolinhos mais famosos do mundo mostra recuperação. No ano passado, o faturamento da 

Lego cresceu 37,3% globalmente e chegou a US$ 3,06 bilhões (16,04 bilhões de coroas 

dinamarquesas). Em entrevista ao propmark, Robério Esteves, diretor de operações da Lego 

do Brasil, fala da transição no mercado local e sobre como a companhia encontrou, 

novamente, a rota do crescimento. 

  

A Lego do Brasil passou por um longo processo de reestruturação nos últimos anos. 

Como foi exatamente esse trabalho, quais eram os objetivos? 

 

Nós passamos por uma transição. A Lego tinha filial no Brasil até o ano 2000. Naquela época, 

outras subsidiárias da companhia, não só a brasileira, receberam a orientação da matriz de 

alteração desse formato. Passamos a terceirizar, a partir de 2001, a distribuição do brinquedo 

Lego no Brasil, Chile, Argentina e nos mercados da Ásia. Isso requereu um certo aprendizado.  

 

Tivemos que nos adaptar a um novo formato. Por isso, houve primeiro um período de 

adaptação. Então, entendemos que era necessário fazer nova reestruturação dentro desse 

novo formato. Foi quando, em 2004, nos associamos à M.Cassab, grupo com mais de 80 anos 

de atuação, que trabalha em áreas distintas, portanto, tinha a vocação para trabalhar com 

mais uma, a área de brinquedos. A partir de 2005, reiniciamos nosso trabalho no mercado.  

 

Pela terceira vez, começamos a operação Lego no Brasil. Pudemos reavaliar os quatro pilares 

da operação – preço, produto, comunicação e distribuição – e, desde 2005, estamos obtendo 

resultados bastante satisfatórios. 

  

O que é exatamente o “terceiro momento Lego”? 

 

Mantivemos uma operação direta como filial entre 1986 e 2000. A partir de 2001, nomeamos 

um distribuidor, a fabricante de brinquedos Estrella, que ficou responsável pela distribuição da 

Lego até o início de 2004. Dentro da Estrella, éramos uma divisão Lego. Só que esse 

aprendizado todo, de não estar mais dentro da nossa casa, fez com que pensássemos numa 

nova adaptação e buscássemos um outro distribuidor, que fosse neutro. A Estrella é uma 

marca de renome no mercado nacional, mas não queríamos associar a Lego a nenhuma outra, 

queríamos utilizar a força da nossa própria história. Foi quando encontramos a M.Cassab, que 

tem várias áreas de negócio e tinha a vocação para atuar com mais uma, a de brinquedos. O 

primeiro momento da Lego foi em 1986. O segundo, em 2001, com a Estrella. E o terceiro, em 

2005, com a M.Cassab. Com a associação, podemos trabalhar em conjunto com a M.Cassab, 

mas com a personalidade da Lego. Nós conseguimos atuar no mercado e estabelecer tudo o 

que a matriz nos solicita. 

  

O que essa associação significa em termos operacionais? Quem define as estratégias 

para a Lego no Brasil hoje? 

 

A M.Cassab é a distribuidora oficial dos brinquedos Lego no Brasil. Seu papel importante é 

garantir o resultado de acordo com o que é estabelecido pela matriz. Por outro lado, nós 

também definimos uma estratégia local. Há a estratégia macro, referente a sortimento e à 

comunicação, e existe a local. 

  

Após o processo de reestruturação, como vem sendo o crescimento da marca? 

 

Nos últimos cinco anos, crescemos em torno de 20%. Em 2009, crescemos 35% e, no ano 

passado, 30% em faturamento. 
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Seria, então, uma recuperação de share de mercado? 

 

Entre 2005 e 2006, o que houve foi uma recuperação, levando em consideração o momento de 

transição. Mas, após 2007, já voltamos a ganhar mercado. 

  

Qual o market share hoje? 

 

Não divulgamos essa informação. 

  

Na década de 1990, o baldinho Lego era uma verdadeira febre... Quais os desafios 

para a marca hoje? 

 

Pois é, o baldinho foi um ícone na década de 1990, e trabalhamos para que isso acontecesse, 

assim como fizemos do tijolinho um clássico da marca. Naquela época, fomos orientados pela 

matriz para trabalhar forte com essa peça básica, que simboliza o que é o brinquedo Lego.  

 

Nessa década, nosso desafio é mostrar que Lego é isso, mas não se limita a isso. O tijolinho é 

um elemento, mas temos mais de 3 mil diferentes formas, em diferentes cores. Com duas 

peças básicas, você consegue 24 combinações diferentes e com seis peças do mesmo 

tamanho, você consegue mais de 900 milhões de combinações diferentes. Que dirá com todos 

os elementos Lego! As possibilidades são quase infinitas. 

  

A região sudeste é o principal mercado da Lego. Como é o desempenho da marca nas 

regiões Norte e Nordeste? 

 

Nosso interesse é desenvolver a Lego em todas as regiões. O Norte e Nordeste, por ser onde 

temos menos participação, é onde estamos mais focados, para tentar extrair o potencial que 

essas regiões têm. Elas sempre careceram de produtos premium. Nossa operação Brasil 

cresceu 30% em faturamento em 2010. Nesse resultado, a sudeste cresceu 26%, a Nordeste, 

74% e a Norte, 85%. O resultado foi surpreendente, mas a base ainda é baixa quando se 

compara com Sul e Sudeste. No entanto, isso significa que temos um grande mercado para 

desbravar. Espero que, a médio prazo, a diferença entre as regiões diminua cada vez mais. 

  

Quanto cada uma delas representa no faturamento da Lego hoje? 

 

O Nordeste tem menos de 10% e o Norte, 4%. A nossa grande base está no Sul e no Sudeste. 

  

Muitas empresas vêm apontando o crescimento dos Brics e destacando a posição dos 

mercados emergentes em suas vendas globais. Qual a representatividade do Brasil 

para a Lego mundial? 

 

Nossa matriz não divulga faturamento regional, apenas global. Mas, posso dizer que a Lego 

vem trabalhando com foco bastante grande em mercados emergentes. Hoje, o Brasil está com 

posição de destaque dentro da Lego. Medimos isso pelo número de visitas que recebemos aqui 

e pela importância que o mercado brasileiro vem recebendo. Como tivemos um recomeço há 

quase seis anos no País, num patamar bem mais baixo do que deveríamos, posso dizer que, 

após essa fase de recuperação, voltamos a ser um dos principais mercados para a Lego na 

América Latina. O que vimos nesse período foi a necessidade de reeducar o mercado para 

consumir Lego. Existe um aprendizado do lojista sobre o nosso produto. A exposição nos 

pontos de venda dos brinquedos da marca deve contemplar o nosso sortimento, o lojista 

precisa entender a relação que existe entre nossas linhas. E isso não é algo que ocorre de um 

dia para outro. Uma bola não precisa de explicação no ponto de venda. O entendimento é 

imediato. Mas, o produto Lego, precisa de interpretação, porque há muitas dúvidas na hora de 

escolher, dúvidas sobre a dificuldade de montar. Há todo um trabalho de base a ser feito, um 

ensinamento, no sentido de apresentar as características dos produtos. 

  

E o consumidor, como ele está sendo reeducado para consumir Lego? 
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Principalmente por meio de nossa comunicação. O que buscamos mostrar é o valor de diversão 

para a criança. Ela brinca porque é divertido. Com Lego, a criança vai ter dois momentos 

distintos: o da montagem, que é um momento divertido e desafiador, que ela encara com 

naturalidade. Quando ela monta, acontece um efeito extraordinário: a satisfação de ter 

montado um brinquedo. Aquilo provoca um sentimento muito positivo e de autoaprendizado, 

do ‘eu que fiz’. Após esse momento, ela irá brincar com o brinquedo. Esse é o trabalho que 

fazemos. 

  

Sim, mas essa satisfação ocorre depois da decisão de compra. E para ela – ou o pai – 

chegar até o brinquedo Lego? 

 

Aí entra o fator-chave, a comunicação. Tenho que me comunicar com a criança, que é o 

consumidor final, mas preciso também que haja a disponibilidade desse produto no ponto de 

venda. A comunicação é desde a ponta, com a criança, até a realizada com o trade. 

  

Quanto a Lego investe em publicidade? 

 

Nosso investimento em publicidade é em torno de 6% a 7% sobre a nossa receita bruta.  

 

Qual agência de publicidade atende a conta da Lego? 

 

A Lego tem uma estrutura de comunicação própria. Os comerciais são desenvolvidos pela 

nossa matriz e realizamos adaptações. Algumas vezes, fazemos nacionalização em Miami. 

  

Por que essa decisão de trabalhar com um escritório internacional? 

 

Porque nossa comunicação é pan-regional. Negociamos para toda a América Latina e fechamos 

pacote.  

 

A Lego é quase low-profile, sua comunicação não é massiva. Qual é a estratégia de 

comunicação? 

 

Eu considero a Lego high-profile quando falamos com nosso target. Quando falamos em 

termos de faturamento e posicionamento da Lego no mercado de brinquedos, estamos em 

quarto lugar no mundo. Se você segmentar por categoria brinquedos de montar, somos líderes 

absolutos. Se você considerar crianças dentro do target que estão na fase de brincar, a Lego é 

bastante presente na residência e na cabeça dessas crianças. Estimamos que cerca de 400 

milhões de crianças brinquem com Lego, por ano, no mundo todo. E, por último, considero a 

marca high-profile porque a Lego está entre as cinco marcas mais fortes do mundo, não só na 

categoria de brinquedos. Isso mostra a força da marca Lego no mercado global de marcas. 

  

Sim, quando penso em Lego, são claros valores como solidez e reputação. Mas, em 

atividades de marketing, sinto que a marca é low-profile. Como é feita a 

comunicação de vocês? 

 

Utilizamos bastante a TV a cabo, com foco nos canais infantis, principalmente Disney, de forma 

que considero bastante ativa. Sempre lançamos nossas campanhas em março e vamos até 

dezembro. Também estamos bastante presentes no ponto de venda, com comunicação visual. 

 

Distribuímos material, um catálogo para crianças, onde ela encontra todos os produtos. Por 

último, fazemos eventos em shopping centers, onde montamos áreas ou oficinas de recriação, 

as quais as crianças frequentam e podem montar os brinquedos Lego. No momento, estamos 

em cinco shoppings no Brasil, nas cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte 

e Brasília. 

  

Seriam os eventos o carro-chefe da comunicação, investir na interação entre target e 

marca? 
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Nosso carro-chefe é, na verdade, a TV fechada. Agora, evento é o nosso diferencial. Ele tem 

que acontecer. É o momento em que a criança irá tocar nosso produto, experimentar, quando 

podemos mostrar como brincar com Lego. Se ela já for uma criança que brinca com nossos 

produtos, ótimo, estamos mantendo nossa relação com ela. Mas, também acontece de 

dialogarmos com crianças que nunca brincaram com Lego. 

  

Como você avalia o mercado de brinquedos hoje no Brasil? Tivemos alguma mudança 

significativa com o aumento de renda do brasileiro? 

  

O mercado brasileiro de brinquedos está bastante diferente do que era há 10 anos. Está mais 

profissionalizado. Se voltarmos para o momento em que a inflação foi controlada, não só o 

segmento de brinquedos, mas o mercado como um todo, precisou mostrar competência. Até 

então, as pessoas estavam preocupadas em não perder para a inflação. A partir do momento 

que a economia ficou controlada, os empresários precisaram mostrar competência. Hoje, isso 

está ainda mais forte. Vemos surgir grandes redes de brinquedo, pequenos empresários do 

ramo em regiões interioranas com grande nível de profissionalismo, preocupação com o layout 

das lojas, com o mix de produtos, em treinar vendedores, com a comunicação no ponto de 

venda. Isso vem melhorando bastante. Além disso, temos o consumidor, com poder de compra 

maior, o que alimenta um ciclo virtuoso, positivo para todos. 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 15 ago. 2011, p. 19.  
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