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A loja de brinquedos de luxo FAO Schwarz, levada à concordata pela concorrência das varejistas 
de descontos, está retornando à sua imagem de parque de diversões extravagante para atrair 
clientes. 
 
A empresa, que fechou sua famosa loja em Manhattan, Nova York, em fevereiro, reabriu suas 
portas ontem no Dia de Ação de Graças. A FAO tem esperanças de que a mercadoria diferenciada 
e a recente reforma seduzirão os clientes. "Não nos consideramos uma grande loja de brinquedos 
e sim, um lugar muito especial", disse Jerry Welch, executivo-chefe da FAO Schwartz, durante um 
passeio na loja de brinquedos situada na Quinta Avenida. "Trata-se de uma experiência, de um 
lugar para ser visitado". 
 
O novo visual da loja inclui janelas do piso ao teto e 20 mil luzes coloridas decorando o teto. No 
centro em forma de anfiteatro há uma sorveteria à moda antiga, a FAO Schweetz, com nove 
sabores de sorvete. Na entrada principal, foi instalada uma casinha de bichos com animais de 
pelúcia, incluindo uma girafa de 6 metros de altura que custa US$ 10 mil. Depois há a versão da 
FAO de carro de corridas: uma Ferrari a gasolina que atinge 50 km/h. O custo: US$ 50 mil. 
 
Chris Byrne, um consultor do setor de brinquedos em Nova York, disse que a FAO não pode 
simplesmente confiar na fatia superior do mercado. "Eles precisarão se estabelecer, não como 
uma destinação turística, mas como uma loja de varejo viável", disse. "As pessoas não querem 
sair de mãos vazias desta loja americana tradicional por não terem condições de adquirir nenhum 
item. Eles precisam ser mais do que um museu do brinquedo ou só faturarão se cobrarem 
ingresso". 
 
Apesar de a maior parte da mercadoria em exibição estar voltada para o público afluente, Welch 
disse que a loja também oferecerá itens que serão vendidos a preços abaixo de US$ 20 - como 
bolas de gude ou chaveiros com bichinhos de pelúcia. Welch disse que a FAO se concentrará em 
vender mercadoria nas duas pontas da escala de preço, que não estão à disposição nas demais 
varejistas, especialmente as lojas de desconto. 
 
A FAO Schwartz pediu concordata em 2003. Welch disse que a FAO não reagiu com eficácia à 
concorrência das grandes lojas de desconto, que estavam oferecendo a mesma mercadoria a 
preços mais baixos. 
 
A firma de investimento D.E. Shaw comprou as lojas de Nova York e Las Vegas, seu catálogo e a 
empresa de internet por US$ 20 milhões em janeiro. A loja de Las Vegas reabriu há cerca de um 
mês. 
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