
Duas das principais compa-
nhias de brinquedos do país, a
multinacional americana Mat-
tel e a brasileira Estrela, estão
expandido suas atuações para
superar os tropeços do passado
(veja ao lado). Os dois fabrican-
tes estão atrelando suas marcas
em produtos de consumo dos
mais variados, que vão de rou-
pas e calçados a cosméticos e
itens escolares. Para se ter uma
ideia do retorno dessa iniciati-
va, metade do faturamento de
R$ 1,5 bilhão da Mattel no país
vem oferta de artigos por meio
da venda em parceria com cer-
ca de 60 empresas.

Com essa atuação diversifica-
da já há alguns anos, a compa-
nhia americana, dona da clássi-
ca boneca Barbie, quer agora ser
reconhecida como uma empre-
sa de bens de consumo. “Não so-
mos apenas brinquedos. Desen-
volvemos marcas e artigos com
outras empresas para estar ao la-
do das crianças durante as 24 ho-
ras do dia”, afirma Ricardo Ibar-
ra, presidente da Mattel do Bra-
sil. A operação brasileira é líder
global dentro da companhia na
venda de produtos de consumo.
Incluindo todos os itens, mes-
mo brinquedos, a empresa co-
mercializa 200 milhões de unida-
des por ano no país.

A companhia não divulga o
investimento para os próximos
anos, mas afirma que será supe-
rior à média de R$ 50 milhões
por ano realizado na última dé-
cada. Entre as próximas novida-
des, está o desenvolvimento de
produtos para crianças de até
dois anos, segmento que a em-
presa ainda não atua.

A vez da Suzie
Enquanto a Mattel já está conso-
lidada nessa atuação diversifica-
da, a Estrela acaba de fechar os
primeiros cinco contratos de li-
cenciamento para explorar a mar-

ca Suzi no mercado. “É uma bo-
neca que participa da formação
das mulheres desde 1966 e va-
mos aproveitar a força da mar-
ca em outros segmentos. A
ideia é que a receita com licen-
ciamento supere as próprias
vendas do produto”, diz Aires
Leal Fernandes, diretor de mar-
keting da Estrela.

No próximo ano, a empresa
brasileira pretende expandir a
estratégia para outras marcas,
dessa vez ligada ao público mas-
culino. “Em 2012 devemos am-
pliar essa iniciativa pois são ati-
vos com grande potencial para
ser explorado no mercado”, ava-
lia Fernandes.

Outra tradicional empresa de
brinquedos, a Gulliver também
tem reforçado sua atuação com
produtos licenciados, mas in-
corporando em seu portfólio
personagens que fazem sucesso
com a garotada, como a Turma
da Mônica e Disney.

Entre concorrentes
Para essa atuação diversificada,
a Estrela já fechou contratos
com as companhias Credeal (ca-
dernos), Pernambucanas (con-
fecção), Editora Online (revis-
tas infantis), Climaco (escovas
de dente) e Xeryus (bolsas e mo-
chilas). A expectativa é fechar
acordos com até 50 fabricantes
de itens variados nos próximos
dois anos, entre eles nos seg-
mentos de alimentação, cosmé-
ticos e papelaria.

Já a Mattel mantém atualmen-
te acordos com 61 companhias
e a exploração de suas marcas
no mercado inclui até mesmo
marcas concorrentes, como são
os casos de Garoto e Lacta em
ovos de páscoa e também Caloi
e Houston, em bicicletas.

“Além do desenvolvimento
em conjunto dos produtos,
acompanhamos toda a produ-
ção dos itens nas unidades de
nossas parceiras”, comenta Ri-
cardo Roschel, diretor de opera-
ções da Mattel do Brasil. ■

NOAR

Anatel recebe sete propostas de empresas
que querem explorar novos satélites

CIMENTO

Holcim Brasil investe R$ 1,45 bilhão em
expansão de fábricaem Barroso (MG)

Divulgação

A Agência Nacional de Telecomunicações recebeu propostas de sete
empresas interessadas em explorar satélites brasileiros, entre elas
Hispamar; Intelsat; Sky e Star One. As propostas serão julgadas em
30 de agosto. Até quatro novos satélites poderão entrar em operação
em cinco anos, o que aumentará a capacidade para atender demandas
no setor e de eventos, como Copa do Mundo e Olimpíada.

Mattel e Estrela
viram o jogo com
licenciamentos

Os recursos serão usados para ampliar a capacidade de produção
de 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano para 3,6 milhões de
toneladas por ano. "A decisão de investir no Brasil tem o objetivo de
atender o forte crescimento do mercado interno, que deve manter esse
ritmo pelos próximos 4 anos", afirma Otmar Huebscher, presidente da
Holcim Brasil. A expectativa de início da operação é de julho de 2014.

2013

50 empresas
é o total de acordos esperado
pela Estrela para explorar suas
marcas no mercado brasileiro.

CRISE

R$ 114 mi
era a dívida fiscal
da empresa brasileira
no final de 2010.

EMPRESAS

Novos produtos já
representam hoje
50% da receita
de R$ 1,5 bilhão
da Mattel no país

MARKETING

R$ 500 mi
foram investidos pela Mattel
na última década para
desenvolver a marca no país.

PRODUÇÃO

5 fábricas
próprias mantém a
empresa americana
em todo o mundo.

Tradicionais fabricantes de brinquedos projetam forte expansão
explorando suas marcas em roupas, cosméticos e alimentos

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br
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Presente no país desde 1998, a
Mattel, dona da famosa marca
de bonecas Barbie, quer aprovei-
tar o bom momento do mercado
brasileiro para ampliar sua recei-
ta global. Há dois anos, a unida-
de no país ocupava apenas a oita-
va posição dentro do faturamen-
to global e a expectativa é que o
Brasil passe a ser um dos três
principais mercados da empresa
em todo o mundo até 2014.

Questionado sobre a atual po-
sição da operação brasileira, o
presidente da Mattel do Brasil,
Ricardo Ibarra, afirma apenas
que a unidade “está no meio
desse caminho”, o que coloca-
ria o Brasil entre o quarto e o
sexto maior mercado da compa-
nhia. “Pelo cenário econômico,
é possível crescer dois dígitos
pelos próximos quatro anos.”

No país, a Mattel atua com

mais de 20 marcas sendo cerca
de 15 delas atreladas a brinque-
dos e cinco de produtos de con-
sumo. Com esse portfólio, fatu-
ra R$ 1,5 bilhão ao ano e vende
200 milhões de unidades.

O mercado de brinquedos,
por exemplo, cresceu 14,8%
em valor em 2010 em relação ao
ano anterior, segundo dados da
Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Brinquedos (Abrinq).
O aumento estimado para este
ano é de 15,1%.

Entre as iniciativas da empre-
sa americana para aproveitar o
momento no país está a fabrica-
ção de itens exclusivos para o
Brasil. Entre eles, o carro da co-
leção Hot Wheels que teve a
participação do piloto Felipe
Massa no desenho.

“O potencial de crescimento
do país como um todo por con-
ta do aumento na renda dos bra-
sileiros é enorme. Não podemos
focar nossa expansão em ape-
nas uma região”, diz Ricardo
Roschel, diretor de operações
da empresa. ■ F.S.

Recall e crise financeira afetaram as companhias nos últimos anos

Henrique Manreza

ENERGIA

Lucro líquido da Eletrobras cai 76,9%
no trimestre e fica em R$ 327 milhões

DÍVIDA

Companhiade Eletricidade do Amapá
busca acordo com Eletronorte e Petrobras

Divulgação

Dona da Barbie
quer Brasil em
3º no ranking

Ao reforçar a atuação com a
venda de produtos de consumo,
Mattel e Estrela não só ampliam
suas fontes de receita como
também tentam colocar um
ponto final nos problemas
enfrentados poucos anos atrás.
Em 2007, a Mattel teve de
recolher cerca de 850 mil
unidades de brinquedos no país
devido a pequenos imãs que

poderiam ser ingeridos pelas
crianças. Por conta do problema,
a companhia afirma ter
reforçado a auditoria nas
empresas que são utilizadas
como parceiras na fabricação de
produtos. “Um recall é uma coisa
normal em qualquer mercado.
Entretanto, fizemos ajustes
em fábricas e aumentamos a
supervisão das unidades”,

comenta Ricardo Roschel,
diretor de operações da Mattel.
Já a Estrela passou toda a
década passada mergulhada em
uma crise financeira que levou
a companhia a recorrer ao
Programa de Recuperação Fiscal
(Refis) do governo federal, por
conta de uma dívida consolidada
de R$ 114 milhões em impostos
ao final do ano passado. F.S.

A Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá (CEA) tem dívidas
de R$ 1,6 bilhão. A expectativa é de que a negociação com a Petrobras
e a Eletronorte reduza esse montante em até R$ 500 milhões.
Para isso, o governo do Amapá propôs um cruzamento de contas
com as estatais que prevê a amortização de dívidas de ICMS
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) com o estado.

Estratégia da Mattel, que
vende no país 200 milhões
de unidades por ano, é
desenvolver itens específicos
para o consumidor brasileiro

FASERUIM

Entre os motivos do recuo em relação ao lucro obtido no mesmo
período de 2010 está a variação negativa de R$ 676 milhões relativos
aos índices de preço que corrige o saldo da energia de Itaipu.
Outra razão foi o recálculo das liquidações dos contratos do mercado
de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
A receita operacional líquida foi de R$ 5,703 bilhões.

Ricardo Ibarra, presidenteda
Mattel:objetivoéestarao lado
dascrianças24horaspordia
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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