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Após anos de prejuízos consecutivos, 
a Estrela começa a dar sinais de que 

uma recuperação pode estar em curso. 
Não há como não relacionar a volta por 
cima da empresa ao tradicional ditado 
que prega a união com os inimigos dian
te da impossibilidade de vitória sobre os 
mesmos. Depois de começar a produzir 
parte significativa de seus brinquedos na 
China, única maneira viável para tornar 
os preços competitivos, a aposta da mar
ca para 2012 é a imersão no mundo digi
tal, outro concorrente de peso dos pro
dutos da empresa.

Fundada em junho de 1937 pelo ale
mão Siegfried Adler a partir da com
pra de uma fábrica de bonecas de pa
no e carrinhos de madeira, a Estrela é 
sinônimo de tradição quando o assun
to é brinquedo. Com o avanço dos jo
gos tecnológicos e a concorrência dos 
produtos chineses, a força da marca não 
foi suficiente para manter a empresa no 
positivo. Em 2009, o prejuízo chegou a 
R$ 52,8 milhões, e no ano seguinte ba
teu R$ 48,8 milhões. 

No ano passado, com o lançamen
to de clássicos repaginados, a compa
nhia registrou um crescimento de 15% 
em relação ao faturamento de 2010. 
Segundo o diretor de marketing, Aires 
Leal  Fernandes, essa retomada é resul
tado da nova apresentação dos produ
tos tradicionais, como Banco Imobiliá
rio, que ganhou uma máquina de car
tões de crédito, e Jogo da Vida com a 
roleta eletrônica. 

Com cerca de 200 lançamentos previs
tos para 2012, o desafio é conquistar no
vos consumidores por meio das novida
des tecnológicas. “Trazendo os produtos 
históricos repaginados, despertamos, ao 
mesmo tempo, o desejo na criança, que é 
quem pede, e recebemos o aval de quem 
detém o poder financeiro da casa, os pais, 
que na infância também consumiram es
ses produtos”, diz Fernandes. 

Digital ganha espaço
Os maiores investimentos foram feitos 

na convergência de brinquedos clássicos 
com novas tecnologias e o lançamento de 
uma plataforma digital, a Estrela Digital, 
que trará games da marca para iPhone, 
iPad, Android, Facebook e outras mídias 
em expansão. Com previsão de lançamen
to para maio, é resultado de um estudo 
de dois anos conduzido pela companhia. 

“Por ser uma multiplataforma, nossas 
grifes estarão em vários espaços diferen
tes. A ideia é atuar conjuntamente com 
algumas empresas para, por meio da cus
tomização, transformar esses games em 
veículos de comunicação das marcas com 
as crianças”, afirma Fernandes. 

A tecnologia também deu o tom no es
tande da companhia na 29a Feira Brasi
leira de Brinquedos, realizada na semana 
passada e responsável por movimentar 

brinquedos

A nova fase da Estrela
Empresa completa 75 anos, lança plataforma digital e aposta em clássicos 
repaginados para reconquistar espaço com os pequenos consumidores

Por laís Peterlini lpeterlini@grupomm.com.br
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Com lançamento dos novos 
produtos e a comemoração dos 75 
anos, a empresa traça estratégias 
de marketing que visem atingir 
pais e crianças em diversos tipos 
de mídia. Segundo Fernandes, as 
mídias tradicionais, principalmente 
a TV a cabo, ainda são o foco das 
estratégias de marketing, enquanto 
a mídia impressa dá sustentação 
às ações eletrônicas. Apesar dos 
20 filmes de apoio promocional, 
criados pela DM9, que tem a conta da 
empresa, a marca dará prioridade às 
iniciativas nas redes sociais. 

“Nas redes sociais, conseguimos 
alavancar o lançamento dos 
novos produtos e fortalecer o 
relacionamento com o consumidor 
por meio de promoções interativas. 
Ainda estamos em busca da 
linguagem correta, mas temos 

certeza de que as redes sociais são 
uma importante ferramenta de 
comunicação”, afirma Fernandes. 

Em junho, a Estrela começará a 
divulgar o concurso “Seja a estrela 
da Estrela”, que vai sortear duas 
crianças para serem protagonistas 
dos comerciais da empresa durante 
um ano. Além disso, serão sorteados 
75 exemplares de quatro produtos 
históricos da empresa: Gigi, 
Aquaplay, Ferrorama e a primeira 
Susi dos anos 1960. 

A empresa pretende ainda 
fortalecer a marca na web com a 
exploração do Twitter por meio de 
uma hashtag comemorativa e  
o lançamento de um museu  
virtual que organizará fotos  
antigas de brinquedos clássicos  
da marca publicados pelos  
próprios internautas. 

Ações comemorativas

pelo menos 30% do faturamento anual  
da indústria nacional de brinquedos, 
que espera girar até R$ 3,8 bilhões em 
2012. A nova Susi Wireless 
traz um código bidimensio
nal para que a menina pos
sa interagir com o mundo da 
boneca pela webcam. O Supremus Solar 
Car, carrinho de controle remoto, pode ser 
carregado no computador por cabo USB 
ou com energia solar. Já o helicóptero Je
tix transforma o iPhone em controle re
moto por meio de um aplicativo gratuito 
disponível na loja da Apple. 

Para aumentar a lucratividade e de 
olho na ascensão da classe C, a Estrela 
instalou no ano passado uma nova fábri
ca, no município de Ribeirópolis (SE), na 
qual investiu R$ 11,1 milhões. A planta 
industrial deve registrar um faturamento 
anual da ordem de R$ 10 milhões a par
tir da produção de mais de 3,5 mil brin
quedos ao dia. 

“Acreditamos que no Nordeste, nes
ses próximos anos, haverá um grande 
deslocamento da classe D para a C. Por 
isso, os produtos feitos nessa fábrica só 
serão comercializados na região”, diz 
Fernandes. Segundo o executivo, nos 
últimos anos, o mercado regional tem 
crescido quase o dobro do que nas re
giões Sul e Sudeste. 

De acordo com o levantamento anu
al da Associação Brasileira dos Fabri
cantes de Brinquedos (Abrinq), no ano 
passado a indústria nacional ficou com 
40% do mercado, ante uma participação 
de 60% dos importados. Contudo, a ex
pectativa da Estrela para 2012 é crescer 
25%, uma meta agressiva para um setor 
que desde 2007 cresce em torno de 11%. 

Aires Leal Fernandes, diretor de marketing da Estrela: novos brinquedos (acima o Jetix) para alcançar meta de crescimento de 25% 
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