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No princípio, elas mediam exatos 
38 cm, tinham corpo de tecido e 
exibiam um rosto feito de massa. Não 
satisfeitas, resolveram inovar. A partir 
de Pupi, um exemplar da espécie toda 
articulada de poliestireno, vestiram 
o plástico. Mais tarde, vieram as, por 
assim dizer, mecânicas, a exemplo da 
Amiguinha, muito conhecida à época 
por seu tamanho - 90 cm. Nesse 
ínterim, algumas até se diferenciaram. 
É conhecida, por exemplo, a história 
de uma certa Wandeka, a rainha 
de um movimento musical muito 
famoso da ocasião. O tempo passou, 
a eletrônica despontou e elas... Bem, 
elas continuam aí fazendo sucesso. 
Cantam, dançam, adoram interagir. 
Tanto que, neste momento, Susi, a mais 
requisitada, está no mundo virtual. 
Não só. Susi e companhia também 
habitam o reino da fantasia - são 
apenas bonecas. É inegável, porém, 
que todas elas compõem um retrato 
fiel do que a sociedade produziu 
até aqui em matéria de costumes, 
comportamento e tecnologia. Por 

meio delas, é possível ainda contar a 
trajetória de uma empresa que, no 
Brasil, virou sinônimo de brinquedos 
- no caso, a Estrela, que, em 2012, 
completa 75 anos de história com uma 
estratégia de marketing, digamos assim, 
encantadora. "A Estrela participou da 
formação de muitos brasileiros. É um 
patrimônio de todos nós", diz o diretor 
de marketing da empresa, Aires Leal 
Fernandes, à Marketing durante a 29a 

Feira Brasileira de Brinquedos, ocorrida 
em abril, em São Paulo. Na ocasião, 
a marca apresentou alguns de seus 
lançamentos, como o carro recarregado 
com energia solar, o helicóptero 
controlado por iPhone e a Susi com 
realidade aumentada. Em mais de uma 
hora de entrevista, Fernandes detalhou 
o plano de marketing da Estrela para 
este ano, apontou as tendências do 
setor e explicou quem é, o que pensa e 
o que quer a criança deste começo de 
século. "Ela é extremamente informada 
e multifacetada. Consegue fazer várias 
coisas ao mesmo tempo e, sobretudo, 
controlar essas operações", afirma ele. 
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Em média, quantos brinquedos a Estrela 
costuma lançar por ano? 
Neste ano, serão 203 brinquedos. Em 2011, foram 
180. O que está ocorrendo é que os brinquedos 
estão ficando com o ciclo de vida cada vez menor. 
Normalmente, renovamos 50% da coleção em um 
ano. Quando entrei nesse mercado, há cerca de 
trinta anos, o brinquedo durava no mínimo três anos. 
Por isso, o oxigênio do negócio é a novidade. 

O que é levado em conta no processo de 
renovação? 
Como o mercado de brinquedos é muito dinâmico, 
viajamos constantemente para feiras de todo o mundo, 

em busca de tendências que possamos adaptar à 
realidade brasileira. Temos ainda os inventores, que 
nos procuram para trazer suas criações. Por fim, 
durante o ano realizamos pelo menos quatro focus 
group [discussões de grupo], para que possamos 
observar essas crianças, entender sobre o que elas 
estão falando e, assim, criar produtos 

Exemplos, por favor. 
Nesses grupos, percebemos que a preocupação 
com o planeta é algo recorrente - talvez por 
influência da escola, talvez por causa da discussão do 
ecologicamente correto. Por isso, estamos lançando 
agora o Banco Imobiliário Sustentável. No jogo, as 
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cartas e o tabuleiro são feitos de papelão reciclado, 
a temática do jogo é composta de recursos naturais 
do Brasil e as transações são feitas com crédito de 
carbono. Já em outro segmento, criamos os carros de 
radiocontrole que utilizam energia solar. 

Como o senhor define a cr iança deste c o m e ç o 
de século? 
Ela é extremamente informada e multifacetada. 
Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e, 
sobretudo, controlar essas operações. Mas é também 
solitária. Se até a década de 1950 cada mulher tinha 
em média cinco filhos, hoje a taxa de fecundidade 
gira em torno de 1,8 filho por mulher - ou seja, muitas 
crianças não têm irmão. O brinquedo, então, precisa 
acompanhar essas mudanças. Daí que os exemplares 
de hoje possuem muitos componentes eletrônicos -
justamente para conversar com essa criança, que é 
ágil e volúvel, e não mais contemplativa. 

É uma geração fiel às marcas? 
Não. Na verdade, ela é fiel ao seu desejo. Se você 
conseguir mostrar que o produto é diferenciado e 
encantador, ela usa. 

Mas as crianças de hoje ainda brincam? 
Todos têm a necessidade de brincar. Cada um 
de nós exerce alguma atividade lúdica. O que me 
parece é que está havendo uma transformação da 
forma do brincar, uma mudança de linguagem. Na 
década de 1980, por exemplo, com o surgimento do 
videogame, muitas brincadeiras se tornaram virtuais. 
Mas confesso que está cada vez mais difícil. 

A t é porque o p r ó p r i o país está envelhecendo... 
Exatamente. Mas aí já existem alguns estudos 
mostrando que talvez possamos deslocar o 
brinquedo para outras idades. A população chamada 
terceira idade terá um tempo ocioso e uma renda 
disponível. Por que, então, não criar produtos para 
esse grupo? Em países de economia mais madura, 
já existem brinquedos que ajudam na memorização, 
no raciocínio lógico e na socialização. 

A Estrela pensa nessa possibilidade? 
Sim. Internamente, já temos alguns estudos nesse 
sentido. E, muito provavelmente, vamos buscar 
outros caminhos. Um deles, que a indústria mundial 
já percebeu, é a percepção de que todo brinquedo 
tem uma função no desenvolvimento intelectual, 
motor e cognitivo da criança. No Brasil, ouso dizer 
que a população, de uma forma geral, ainda não 
entende dessa maneira. Acha que brinquedo é 
simples entretenimento. E a bandeira do setor é 
de que o brinquedo seja tratado como um livro. 
Portanto, há um potencial de expansão considerável 
nesse sentido. 

O senhor afirmou, certa vez, que o "brinquedo 
nada mais é do que um espelho da sociedade". 
O que isso significa? 
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do setor perceberam que o jogo poderia ter essa 
finalidade. A ideia é fazer com que a criança, já na 
infância, associe a marca a momentos de prazer e 
satisfação. 

Ainda nessa questão da c o n c o r r ê n c i a , qual a 
posição da Estrela em relação aos produtos 
chineses? 
Hoje, a China detém mais de 80% da produção 
mundial de brinquedos. Por isso que, do ponto 
de vista do marketing da Estrela, a importância 
de se investir, como diferencial, em temáticas que 
estejam muito ligadas ao contexto das crianças 
brasileiras. Mas a China é uma realidade para a 
qual não podemos fechar os olhos. Temos trazido 
de lá, então, tecnologia que não dominamos aqui, 
de forma a incorporar em nossos brinquedos. Pelo 
menos 65% das coleções são feitas no Brasil, mas 
35% vêm de fora. 

Por conta disso, a questão da embalagem é 
importante? 
Muito. Hoje, a embalagem é, muitas vezes, tão 
importante quanto o produto. A embalagem se tornou 
muito mais trabalhada e pensada, para justamente 
ter a possibilidade de disputar com a concorrência, 
que hoje é desenfreada. 

A Estrela entrou no mercado Norte/Nordeste 
em 2011, com a construção da primeira fábrica 

na r e g i ã o . Que estratégia foi utilizada? 
A região Nordeste é bastante populosa no quesito 
criança e todos os estudos mostram que haverá 
um deslocamento da classe D para a classe C na 
região. Além disso, optamos por abrir a fábrica lá por 
uma questão de logística - no caso, os brinquedos 
produzidos lá só são produzidos e distribuídos lá. 
São produtos atraentes para a região e que têm valor 
agregado baixo. Há, por exemplo, muitos artigos de 
praia. Hoje, a região representa 15% dos negócios 
da empresa. Acreditamos que, em cinco anos, esse 
número chegue a 25%. 

E qual o market share da marca hoje? 
Difícil dizer, porque, estatisticamente, não temos 
números. O mercado está pulverizado, com muitos 
importadores. Empiricamente, porém, diria que está 
em torno de 15% do negócio. 

A l é m do lançamento de produtos, que outras 
ações a Estrela pretende desenvolver para 
comemorar seus 75 anos? 
Durante o ano, faremos vinte filmes de apoio 
publicitário, suportando toda a linha de lançamentos. 
Neste momento, por exemplo, já estamos no ar com 
Dr. Opera Tudo. Faremos também algumas ações 
promocionais importantes. Logo mais começaremos 
a divulgar o concurso "Seja a estrela da estrela", que 
vai sortear duas crianças - um menino e uma menina 
- para serem garotos-propaganda dos comerciais 
da marca. Haverá também ações promocionais 
específicas para produtos. É o caso de Susi. Uma 
menina, no caso, poderá ser capa de uma revista 
de celebridades brasileira. Na mídia impressa, 
estaremos presentes em todos os títulos infantis. Nas 
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redes sociais, todos os lançamentos da 
marca serão apresentados no Twitter. 
A Estrela também terá um hotsite do 
concurso dos balões, nosso logo dos 
75 anos. Por meio dele, serão propostas 
hashtags diárias e o participante poderá 
ganhar um brinquedo da marca. Por 
fim, faremos um museu virtual, onde as 
pessoas poderão postar os brinquedos 
da marca que foram seus companheiros. 

Para comemorar o aniversário, 
quanto a empresa está investindo 
em marketing? 
Neste ano, investiremos R$ 18 milhões. 
No ano passado, foram R$ 15 milhões. 

Como essa verba está dividida? 
Quase 90% vão para as mídias eletrônicas - TV 
aberta e TV fechada ainda são grandes aliadas. Dina 
que estamos tateando o mundo digital. Talvez ainda 
não tenhamos encontrado a maneira correta de se 
comunicar. 

Por quê? 
Porque é algo novo para todos nós. Precisamos 
entender melhor como a criança atua nesse meio. 
Mas temos feito algumas coisas importantes. 
Ganhamos recentemente, com o "Volta Ferrorama", 
o primeiro Ouro brasileiro em Direct, no Festival 
de Cannes 2011, e também um Leão de prata na 
mesma categoria. Também lançamos o "Cara a Cara 
Facebook". Mas a TV continua sendo importante. As 
últimas pesquisas mostram que a criança brasileira 
é campeã mundial de exposição à TV São mais de 
quatro horas por dia. Há, contudo, a percepção de 
que isso está mudando. Cada vez mais, ela está indo 
para frente do computador. 

O senhor está na empresa há trinta anos. 
Quais as principais mudanças ocorridas no 
marketing da Estrela ao longo desse tempo? 
Se antes a indústria de brinquedos divulgava seus 
comerciais no horário nobre, quando as famílias 

costumam estar na frente da TV hoje usamos a verba 
para falar direto com a criança. Por isso, estamos 
muito mais focados na TV a cabo, por exemplo. É 
um fenômeno atual. 

Qual é o estilo de brinquedo que mais atrai o 
consumidor brasileiro? 
O Brasil tem algumas peculiaridades. O segmento 
de bonecas, por exemplo, ainda é maior do que no 
restante do mundo. A linha de jogos também. Talvez 
pela questão da socialização, uma característica 
bem brasileira. Em contrapartida, o segmento pré-
escolar ainda tem potencial de crescimento. 

Qual o produto que mais vende hoje? 
Nos últimos dois anos, o banco imobiliário com cartão 
de crédito foi o brinquedo mais vendido no mercado 
brasileiro. O banco imobiliário, aliás, é o produto mais 
vendido na história do Brasil. Todos os anos, ele é 
renovado. Em 2012, por exemplo, são quase dez versões. 
Atualmente, os jogos representam quase 30% do nosso 
faturamento. Já Susi representa de 10% a 12% dele. 

A Susi, por sinal, é o único produto licenciado 
da marca? 
Já tivemos também Fofolete. Mas, neste momento, 
Susi está sendo licenciada por outras marcas, como 
Pernambucanas. Há também propostas na área de 
cosméticos. A ut
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O que será cada vez mais tendência neste 
setor? 
Acredito que a tendência serão os chamados 
smart toys, brinquedos inteligentes que combinam 
tecnologia e interatividade. Cada vez mais, os 
brinquedos conversarão com as crianças. Uma 
segunda tendência é o crescimento do número 
de brinquedos direcionados a crianças que ainda 
não verbalizam. Os pais ainda não perceberam a 
importância que o brinquedo tem nessa fase. 

Neste momento, há no Congresso v á r i o s 
projetos de lei para restringir a propaganda, 
em especial a dirigida para crianças. Como vê 
isso? 
Esse assunto rende mais uma hora de entrevista. 
Há vários aspectos a serem considerados. Primeiro: 
sou de uma geração que precisou lutar para ter 
liberdade de expressão. A minha faculdade foi 
fechada pelo exército. Não consigo compreender, 
dessa forma, que existam organizações não 
governamentais que lutem para que terceiros ou 
que o Estado possam dizer o que meu filho, do 
ponto de vista da comunicação, possa ou não ter 
acesso. Segundo aspecto: entendo que esses 
projetos são inconstitucionais. Isso porque já estão 
na Constituição do país os segmentos alvos de 
restrição - por exemplo, os de armas e bebidas. 
A Estrela é fundadora e coparticipante do Conar, 
criado exatamente no período da ditadura porque 
havia um movimento muito forte de censura em 

relação aos meios de comunicação. Um subgrupo do 
órgão é o Conar com uma autorregulamentação ao 
mercado infantil, do qual a Estrela é coparticipante 
desde o primeiro momento. Já existe, portanto, uma 
preocupação ética do que deve ser comunicado 
à criança. Há uma cartilha de princípios. Não se 
pode, por exemplo, usar linguagem imperativa, o 
que às vezes me dá pena porque há campanhas 
memoráveis nesse sentido como "Não esqueça 
da minha Caloi", e também comparativos de 
superioridade ou inferioridade. Muitos organismos 
dizem ainda que o mercado de brinquedos 
estaria incentivando o consumismo. Nesse ponto, 
infelizmente, preciso trazer o meu próprio exemplo. 
Sou filho de imigrantes portugueses e não tenho a 
menor vergonha de dizer que ia para a escola com 
o sapato furado. Para tapar o buraco, costumava 
usar a cartolina da capa do caderno. Uma vez, pedi 
um Autorama para o meu pai, que me disse: "Meu 
filho, você não pode ter um Autorama". Não tive que 
fazer terapia por causa disso. Pelo contrário. Isso 
me ensinou que, na vida, há coisas que posso ter, 
há outras que não posso ter e há ainda aquelas que 
preciso lutar para conseguir. Entendemos, então, 
que a educação é responsabilidade dos pais. Talvez 
seja difícil para uma mãe que tenha vinte e cinco 
pares de sapato no guarda-roupa explicar para sua 
filha que ela não pode ter cinco bonecas Susi. 

O senhor tem filhos? 
Sim, tenho dois filhos na casa dos vinte anos. 

Como foi a relação deles com os brinquedos? 
Eles sempre foram o meu primeiro laboratório em 
casa. Muitas vezes, levei produtos para casa para 
brincar com eles, para saber se havia compreensão, 
se estava adequado à faixa etária, se o licenciamento 
era importante. Neste momento, por exemplo, 
estamos lançando a linha Carrossel, na esteira da 
volta da novela, sucesso da década de 1990. Meus 
filhos, então, acabaram de me ajudar a determinar 
quais são os personagens principais, os que deverão 
vender mais, algo que particularmente eu não 
saberia lhe responder [risos]. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 12-18, maio 2012. 




