
75 ANOS DE HISTÓRIA Os brinquedos que marcaram gerações

Fonte: empresa

A Estrela nasceu em 1937 como 
fabricante de bonecas de pano e 

carrinhos de madeira. É dela a 
primeira boneca do Brasil, com 

corpo de tecido e rosto de massa

Lançado o primeiro brinquedo de 
madeira com movimento e som 
fabricado no país: o cachorro Mimoso. 
Logo depois, vieram produtos como o 
Pega Varetas e o Banco Imobiliário

Anos 1930 Anos 1940

Lançada a inovadora boneca mecânica
a Gui Gui — que será relançada neste ano 
pela empresa. A Estrela trouxe ao país o 
modelo de fashion doll, com a Susi, que 

seguia o mesmo conceito da Barbie em 1959

Anos 1960 Anos 1970

Lançamento da Pupi, boneca articulada
de poliestireno que “dormia e chorava”. 

Em seguida, vieram os bichinhos e 
bonecos de vinil, mais flexíveis, indicados 

para crianças pequenas e bebês

Anos 1950

Lançamento do Falcon, primeiro boneco
a trabalhar o conceito de ação. No final dos 

anos 1970, surgiram os carros 
radiocontrolados, que teve o Stratus como 

o primeiro modelo lançado

É lançado o Genius, na época 
conhecido como “o computador 
que fala”, primeiro brinquedo 
eletrônico do país e que
agora está sendo relançado
em versão mais tecnológica.
A partir das séries televisivas
de sucesso foram lançados os 
personagens do Comandos em 
Ação e He Man
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Entre as inovações está a 
Sapequinha, primeira boneca a 
utilizar fibra óptica e foto 
sensor para “perceber” a 
aproximação da criança. E a 
Dancin’Flor, uma flor dançante, 
que fez muito sucesso

A empresa vem ampliando
a linha de lançamentos,
com produtos como o Cara Cara 
Facebook, jogo voltado para 
redes sociais
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A Estrela quer transformar o
maior inimigo do mercado de
brinquedos nacional, os produ-
tos chineses, em seu grande alia-
do. A indústria estuda ampliar a
terceirização de seus produtos
na China para voltar a exportar
aos países da América Latina e
Europa. No final da década de
90, as exportações chegaram a
representar até 10% do fatura-
mento da empresa. Hoje, 30%
de sua coleção vem da China, e
o restante é produzido em três
fábricas no Brasil.
“Amarca Estrela está registra-

da em 25 países. Já exportamos
para Estados Unidos e África,
por exemplo”, conta Carlos Ti-
lkian, diretor presidente da
companhia. A enxurrada de pro-
dutos chineses, no entanto, mi-
nou o potencial de expansão da
empresa dentro e fora do país.
Ao completar 75 anos, a Estrela
ainda luta para reconquistar o
terreno perdido para os produ-
tos asiáticos, especialmente no
campo de brinquedos tecnológi-
cos.Mas, segundo Tilkian, a em-
presa está pronta para ir à luta.
“A Estrela vai sobreviver. Tal-
vez produzindo 30% no Brasil e
70% no exterior”, diz Tilkian,
um grande crítico das políticas
de incentivos fiscais dadas por
alguns estados brasileiros para
os produtos importados. Afinal,
depende do mercado interno.
A empresa, listada na Bolsa

de Valores de São Paulo desde
1954, divulgou faturamento de
R$ 133,8 milhões em 2010, um
crescimento de 14,1% sobre
2009. A expectativa do merca-
do é que a empresa tenha atingi-
do vendas da ordem de R$ 160
milhões em 2011. O balanço se-
rá divulgado no fim de março.
Mas entre janeiro e setembro de
2011, a empresa já conseguiu
um feito: reduziu o prejuízo de
R$ 43,2 milhões registrados no

mesmo período em 2010, para
R$ 29,2 milhões.
Em 2009, chegou a recorrer

ao Programa de Recuperação
Fiscal (Refis) do governo fiscal
por conta de uma dívida conso-
lidada até o final do ano 2010 de
R$ 114milhões em impostos. Es-
sas questões financeiras não pa-
recem preocupar Tilkian, que
está bastante otimista com os
novos rumos do mercado. “Ao
contrário do que muitos imagi-

nam, não há fundos de investi-
mentos batendo emminha por-
ta. Mas vejo que essemovimen-
to de aquisições já começou no
varejo de brinquedos”, diz. O
gestor de private equity Carly-
le, por exemplo, adquiriu 85%
da Ri Happy, maior rede de
brinquedos no país, por cerca
de R$ 200 milhões.

Novo Mercado
O maior desafio da fabricante
de ícones do mercado de brin-
quedos brasileiro, como o cobi-
çado Autorama e as bonecas Su-
si, é garantir a perpetuação dos
negócios. O empresário de 57
anos, que detém95%da empre-
sa, diz que não sabe se estará à
frente da Estrela quando chegar
os 100 anos da companhia.
“Acho que faz bem para a em-
presa dar uma arejada”, diz. E
para “arejar” os negócios, ele
considera atémesmo levar a Es-
trela para o Novo Mercado - um
projeto que, por enquanto, po-
de parecer mais um sonho, já
que a empresa ainda cambaleia
para dar conta das informações
exigidas pela Comissão de Valo-
res Mobiliários.
Motivos não faltarão para ca-

tivar os investidores, garante o
empresário. “A Estrela teve um
papel fundamental no desenvol-
vimento de várias gerações.” E
paramanter este público saudo-
so por perto, vale reeditar clássi-
cos, como o Aquaplay, que vol-
ta às lojas em homenagem aos
75 anos da empresa. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

ACIDENTE

Fábrica da JBS em Santana de Araguaia pega
fogo, mas operação não foi prejudicada

EXPECTATIVA

Microsoft deverá lançar próxima versão
do XBox em 2013, dizem fontes

David Paul Morris/Bloomberg

Murillo Constantino

China vai virar trampolimpara
exportação de brinquedos Estrela

A Microsoft deverá lançar a próxima versão do XBox, seu console
de videogame em 2013, esperando por pelo menos mais um ano de
vendas da atual versão, informam fontes do mercado. A empresa pode
apresentar o sucessor do Xbox 360 na feira Electronic Entertainment
Expo (E3), em junho de 2013, nos Estados Unidos, e colocá-lo à
venda no mesmo ano. A Microsoft não quis comentar sobre o assunto.

A JBS informou aos acionistas e ao mercado que sua fábrica localizada
em Santana de Araguia, no Pará, pegou fogo. O incêndio foi controlado
e a produção foi direcionada para outras plantas naquele estado sem
prejuízo aos fornecedores e clientes. A companhia apura as causas
do acidente e informa que unidade está devidamente protegida por
seguro, com cobertura contra incêndio e outros sinistros.

EMPRESAS

Fabricante quer usar estrutura chinesa, mais competitiva, para voltar a vender para América Latina e Europa

CarlosTilkian:
estratégiaé
comemoraros75
anosdaempresa
jádeolhono
100ºaniversário
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 18




