
A partir desta semana a Lupo
tem novos itens em sua linha
Lupo Slim. São duas bermudas e
um modelo de body. Os produtos
atendem à necessidade de as
mulheres reduzirem a celulite.
A linha Lupo Slim deve, segundo
a empresa, registrar um salto
de vendas. Neste ano a Lupo
completou nove décadas de
atividades e, segundo Valquírio
Cabral Jr., diretor
comercial, a indústria
tem dobrado de
tamanho a cada
quatro anos , e
a expectativa é
que isto passe
a acontecer a
cada três anos.

TRÊSPERGUNTASA...

Henrique Manreza

O clima de Natal ainda não con-
tagiou o mercado e a indústria
de brinquedos já prevê que a
chegada de Papai Noel será em
um cenário composto por ações
de piratas, enfrentamento com
adversários milenarmente co-
nhecidos como grandes comer-
ciantes e ausência de uma políti-
ca eficaz de proteção ao em-
preendedor brasileiro.

Desta maneira é que o empre-
sário Synésio Batista da Costa

analisa o momento vivido pelo
setor de brinquedos, pressiona-
do pela concorrência de produ-
tos importados da China e pela
venda irregular de mercadorias
de procedência desconhecida.

Costa preside a Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos (Abrinq) e faz ques-
tão de frisar que o setor com índi-
ce de nacionalização de 100% so-
fre a ação de algumas “tradings”
que usam mecanismos desleais
para reduzir o preço dos impor-
tados a ponto de não haver hipó-
tese de concorrência.

Outra reclamação é que multi-

nacionais chinesas estão trazen-
do brinquedos acabados e pron-
tos para comercialização a pretex-
to de serem montadoras aos mol-
des da indústria automobilística.

No varejo mais popular, o pre-
sidente da Abrinq reclama aten-
ção maior ao fluxo de produto
que chega do exterior para as lo-
jas de R$ 1,99 cujas taxas de im-
portação e o pagamento de im-
postos tornam impossível uma
competição. Estes são, apenas,
alguns dos gargalos apontados
como dificuldades para um ne-
gócio que movimenta anual-
mente quase R$ 6 bilhões. ■

Dificuldades do setor de
brinquedos unem empresários
do Mercosul. Região tem 60
milhões de crianças e é o quinto
maior mercado do mundo.

Se no bloco do Mercosul
está um dos maiores
mercados do mundo,
por que — principalmente no
Brasil — não temos indústria
de brinquedo estrangeira?
Isto acontece aqui porque o
governo do meu país favorece a

importação. Depois, enquanto
pagamos impostos e juros altos,
governos como o chinês
promovem a reintegração dos
encargos e pagam em dinheiro,
na boca do caixa. Quem vai
querer se estabelecer no Brasil?

Com uma situação tão
adversa, como a indústria
sobrevive?
São quase 30 mil postos de
trabalho, investimento em
tecnologia e recursos humanos.

Não dá para parar. Preferimos
enfrentar o problema e
participar do mercado com
qualidade e novos lançamentos,
até reverter esta situação.

A Semana da Criança vem aí.
Qual sua expectativa em
relação a este período do ano?
Nesta época temos 35%das vendas
do ano. Apresentamos emmédia
900 novos brinquedos, antecipando
as novidades, e outros 600
lançamentos ocorrem noNatal.

O ClearCred, recém-lançada
ferramenta de concessão de
crédito da ClearSale para
utilização no varejo (físico e
virtual), faz com que a empresa
preveja superar os R$ 17,1 milhões
faturados em 2010. Com clientes
como Submarino, Magazine
Luíza, Ricardo Eletro e outros,
a estimativa é agregar pequenas
e medias empresas e fechar 2011
com um faturamento superior
a R$ 30 milhões. Errata:
na edição anterior, esta coluna
grafou como Clear o nome
da empresa ClearSale.

O fantasma da inflação não
assusta algumas áreas, como é
o caso do setor de não tecidos
e tecidos técnicos, que aguarda
um crescimento entre 10% e 12%
este ano. Tecidos técnicos são
usados, por exemplo, em piscinas
infantis, lonas para cargas e air
bags. Não técnicos servem para
fraldas, absorventes e lenços
umedecidos, onde se calcula
esteja quase 40% do volume
de vendas desta categoria.
Em outubro, esta previsão
pode ser conferida, em São
Paulo, na Feira N&&TT Show.

Presidente da Abrinq reclama
atenção ao setor que emprega
quase 30 mil pessoas

“

Presidente da Abrinq

PAULO VIEIRA LIMA 

ClearSaleespera
faturarR$30milhões

Tecidostécnicosenão
tecidos, setorotimista

CONSUMO POPULAR

Mecanismos
desleais reduzem
o preço a ponto de
não haver hipótese
de concorrência

...SYNÉSIO BATISTA DA COSTA

EXPRESSAS

LupoSlimprevê
umsaltonasvendas

Indústrianacional apontaumasériedeproblemasqueprejudicamaproduçãoecomercializaçãonomercado internobrasileiro

Empresário relata a aventura
de fabricar brinquedo no Brasil

24 Brasil Econômico Segunda-feira, 19 de setembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.
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