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Brasil ajuda a inflar vendas do Grupo Casino
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Pelúcia brasileira
mira o Mercosul e
acumula licenças
internacionais
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Patrícia Stavis

O crescimento das vendas do grupo francês Casino, controlador
do Grupo Pão de Açúcar, no terceiro trimestre deste ano foi
impulsionado pela forte demanda no Brasil e também pela melhoria
em seus hipermercados Geant, na França, onde a companhia iniciou
uma redução de preços no final de 2012. As vendas da varejista
alcançaram ¤ 11,78 bilhões (US$ 16 bilhões). Reuters
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Long Jump freia a invasão chinesa desse tipo de brinquedos com
tecnologia própria. Alta do dólar ajudou a iniciar exportações

pa
ra

para dar início às exportações com
foco na Argentina e outros países
do Mercosul, tirando proveito da
baixa carga tributária intrabloco.
De acordo com Vagner Lefort,
dono da empresa, o interesse pela
produção própria se deu pelas dificuldades de importação, e a possibilidade de licenciamento exclusivo com a Disney, que dura até hoje.
“Quando você importa, é preciso acertar quais são os itens, quantidades e tamanhos certos para o
seu mercado. Sem contar que as
encomendas demoram pelo menos três meses para chegar”, diz.
Fabricar, comenta ele, permitiu não só o controle do fluxo de
mercadorias como as características do produto em si.
“Agora não precisamos trabalhar com um estoque tão grande.
Ainda sai um pouco mais caro,
mas compensa pelo fluxo de caixa
e o rigor com a qualidade que pudemos adotar”, afirma.
O aporte para começar a atividade fabril ficou na casa dos R$ 2
milhões de reais com a compra de
maquinário e igual quantia para
compra de insumos e mão de obra
durante o primeiro ano de atividades. A escolha também foi estratégica. Segundo o empresário, a pelúcia atinge um público que vai
além de crianças.
“A vantagem desse negócio é
que eu também vendo para adultos. Uma moça na casa dos 30
anos ainda compra pelúcia ou ganha do namorado”, conta.
Hoje, a fábrica no bairro da Lapa, em São Paulo, responde por
90% da linha de pelúcias, o equivalente a uma média de 50 mil peças
por mês. Lefort conta que, quando
do dólar ultrapassa R$ 2,30, a importação de brinquedos fica comprometida. Mas as recentes variações do câmbio não devem afetar
os 10% de importados.
“As importações complementam minha linha. Só importamos
pelúcias muito pequenas, para satisfazer o mercado e também por-
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Este foi o investimento total da
Long Jump para fabricação de
pelúcia própria. A quantia envolve
tanto maquinário quanto os gastos
do primeiro ano de
funcionamento.

50 mil
Esta é a média mensal de produção
de bichinhos de pelúcia da fábrica
na Lapa, em São Paulo. O número
equivale a 90% do volume total de
peças. O restante vem da China.
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Os singelos bichos de pelúcia ocupam a modesta nona posição no
ranking brasileiro de vendas de
brinquedos e representam 6,1%
de um mercado que faturou em torno de R$ 3,9 bilhões em 2012. Não
parece muito até a descoberta de
que o setor têm sido um dos poucos a resistir aos baixos preços dos
importados chineses, com tecnologia própria e investimentos em
qualidade. Uma das empresas que
segue firme diante da invasão chinesa é a brasileira Long Jump, que
tem na pelúcia o carro chefe do negócio e conta com licenças exclusivas de gigantes como a Disney.
A recente alta do dólar, que tornou as importações menos competitivas, oxigenou de vez a indústria
nacional de brinquedos. Com a intensificação das salvaguardas há
cinco anos,o setor se recupera da
recessão causada pela enxurrada
de produtos “made in China”. Mas
foi justamente em 2006, que a
Long Jump contrariou o mercado
e diversificou o negócio: além de
importar, passou a produzir.
Passados oito anos, a empresa
colhe os frutos da opção arriscada e
já têm planos de expansão. A ideia
é instalar, até o fim deste ano, uma
fábrica em Assunção, no Paraguai,
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A China não
é mais um paraíso.
Os trabalhadores
conquistaram direitos
e o custo do país
aumentou. Apesar de
ainda competitivos, os
preços estão 15% mais
caros do que há 3 anos”

A

A Long Jump possui licença
exclusiva dos produtos Disney

Vagner Lefort
Fundador da Long Jump

que a mão de obra ainda é complicada”, explica.
Atualmente, a Long Jump tem
30% do mercado de pelúcia em volume de produçãoe licenças com alto valor agregado como as da Disney e Nickelodeon. Grande parte
do mercado é dividido por pequenas empresas que trabalham com
os chamados ursinhos genéricos.
Tabatinga, no interior de São Paulo,
tem se destacado como capital brasileira da pelúcia com mais de 40 fábricas familiares. Lefort, que trabalha com importados há mais de
uma década, diz que a China não é
mais um paraíso da pelúcia.
“Os trabalhadores conquistaram direitos e o custo China também aumentou. Apesar de ainda
serem competitivos, os preços dos
chineses estão cerca de 15% mais
caros em relação a três anos atrás”,
afirma, ao dizer que não compensa mais importar alguns produtos
entre os quais bicicletas e, claro,
pelúcias. Hoje, além de expandir a
produção, a Long Jump também
busca desenvolver marcas próprias para lançar no mercado.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. 17.

