
Engana-se quem pensa que a di-
versão das crianças com os brin-
quedos da Lego termina quan-
do os blocos são recolhidos às
caixas. O sucesso dos produtos
é tão grande, que viraram seria-
do nos canais infantis da TV a
cabo, além de serem foco cons-
tante de vídeos no Youtube.
“São mais de 500 mil vídeos ca-
seiros usando os brinquedos”,
explica Esteves.

Além disso, três parques te-
máticos, chamados de Lego-
land estão em funcionamento,
sendo dois nos Estados Unidos,
um na Dinamarca, um na Ingla-

terra, um na Alemanha e outro
na Malásia, inaugurado em se-
tembro. A Lego, que antes detin-
ha o controle das unidades, ven-
deu a maior parte desses ativos.

Nas instalações, além de mu-
seus e brinquedos tradicionais
como roda gigante, os visitantes
encontram réplicas de pontos tu-
rísticos famosos, como a Ilha de
Manhattan, a Estátua da Liber-
dade e a Torre Eiffel. Tudo cons-
truído com os blocos de Lego.
Ao que tudo indica, os cinquen-
tenários blocos de plástico de-
vem ganhar uma história a ser
exibida nos cinemas. Esteves re-
vela que um filme sobre os brin-
quedos está em processo de pro-
dução e ao que tudo indica, será
lançado em 2014. ■ J.R.

A cada minuto, as fábricas da Le-
go em quatro países produzem
juntas 68 mil elementos, entre
variedades dos famosos blocos
de montar e componentes dos
bonequinhos e cenários. Depois
de embaladas, as coleções do
brinquedos que há 50 anos aju-
dam a construir a infância de
milhões de crianças, seguem pa-
ra mais de 130 países, incluindo
o Brasil. Aqui, a companhia se
prepara para o lançamento de
sua segunda loja conceito, des-
sa vez no Rio de Janeiro — a pri-
meira está em São Paulo desde
2010. A inauguração será a pou-
cos dias do Natal, período que
deve incrementar as vendas da
companhia no país em 20%.

O mercado brasileiro é um
dos principais para a empresa di-
namarquesa, que por aqui tem
distribuição pela MCassab des-
de 2005. Dados da Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos, apontam que neste
ano, o mercado nacional — in-
cluindo produtos nacionais e im-
portados, deverá faturar R$ 3,8
bilhões em vendas. Neste ano, a
estimativa é de que sejam lança-
dos 1.659 novos brinquedos.

Atenta ao potencial de cresci-
mento das vendas em todo o
mundo, a Lego lançou, neste
ano, nada menos do que 226
produtos diferentes no merca-
do. Alguns deles, 22 produtos,
compõem a linha Lego Friends,
a primeira desenvolvida pensan-
do especialmente no público in-
fantil feminino. “As meninas
sempre foram 15% do nosso pú-
blico com os brinquedos unis-
sex. Em três anos, queremos
que elas sejam 30% do share”,
diz Robério Esteves, diretor de
operações da Lego no Brasil.

O executivo recebeu o BRASIL
ECONÔMICO em seu escritório, na
zona sul de São Paulo. Na sala,
por todos os lados, caixas de Le-
go e brinquedos montados,
além de um convidativo pote re-
pleto de blocos avulsos — são ca-
pazes de transportar qualquer
adulto de volta à infância. O pró-
prio Esteves conta que precisou
usar a imaginação para ser con-
tratado pela companhia, há 24
anos. “Na ocasião, disputava
uma vaga para designer e todos

os candidatos tiveram que mon-
tar uma ave de Lego em uma eta-
pa da seleção”, relembra.

Depois de passar por várias
áreas de empresa, Esteves assu-
miu a diretoria geral no país, on-
de as vendas têm crescido 25%
ao ano. A empresa não revela o
faturamento por regiões. Global-
mente, as vendas da Lego rende-
ram R$ 3,5 bilhões em 2011, va-
lor que cresceu acima dos 17%
em relação aos US$ 2,8 bilhões
registrados em 2010.

Em 50 anos de história, a Le-
go se manteve entre as líderes
do mercado de brinquedos, sal-
tando da 5ª para a 3ª posição
mundial. Durante esse período,
aproximadamente 400 bilhões
de peças foram produzidas pela
companhia. “São 400 milhões
de crianças que brincam com
nossos produtos em todo o
mundo, anualmente”, diz Este-
ves. Para ele, um dos ingredien-
tes do sucesso da Lego está na
constante busca por inovação.
“Mantivemos nossa essência,
mas agregamos inovações. Esti-
mular a criatividade continua
sendo fundamental para nós”,
diz. E se a palavra de ordem é
inovar, os consumidores mi-
rins podem aguardar. Em 2013,
outras novidades deverão che-
gar ao mercado. ■
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jribeiro@brasileconomico.com.br

Blocos inspiram de parques
temáticos a programa de TV
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Brinquedos da Lego devem
ir para as telonas em história
inédita até o final de 2014

Lego quer dobrar venda de
brinquedos para meninas

Rodrigo Capote

Expectativa da companhia é que público feminino mirim salte dos 15% para 30% do share em três anos
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Há 50 anos, Lego é referência 
em blocos de montar
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 4 mil 4 mil

Moldes de peças

 68 mil elementos 68 mil elementos

Produção por minuto

7 caixas7 caixas

Vendas por minuto

226226
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,7, 8 e 9 dez. 2012, Inovação & Tecnologia, p. 16.




