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Companhia relança antigos sucessos, sem as vendas esperadas 
 
A mais tradicional fabricante de brinquedos do Brasil, a Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. 
enfrenta uma situação delicada e busca soluções, algumas em discussão nos corredores da 
companhia, para respirar tranqüila. 
 
No momento, a empresa negocia com um grupo de funcionários demitidos o valor da rescisão do 
contrato de trabalho -valor esse que deve ser pago a prazo, em cinco vezes. No varejo, a 
empresa quer fechar grandes lotes de venda de itens que estão parados em estoque, a preços 
convidativos, para fazer caixa logo. 
 
Entre os seus fornecedores, o grupo traça planos para pagar as suas dívidas. Há credor que já 
pediu a falência da empresa neste mês e não recebeu o pagamento. 
 
A Folha conversou com fornecedores de insumos do grupo, redes varejistas e representantes de 
trabalhadores. Existe um consenso em torno dos motivos para os problemas do grupo.  
 
Entre eles está a alta carga de impostos sobre a empresa num mercado apinhado de bugigangas 
asiáticas -parte entra no país na ilegalidade a preços muito baixos. Isso afeta não só a Estrela 
como outros fabricantes nacionais. 
 
Somada a isso, ainda há a questão da estratégia da empresa. Os lançamentos recentes, em parte 
uma reedição de sucessos passados, tiveram vendas abaixo do esperado. No mercado das 
licenças milionárias de filmes como "Os Incríveis" e "Bob Esponja", que entram no país com 
preços baixos por serem fabricados em países com barata estrutura de custos, comercializar 
clássicos passados é tarefa complicada. 
 
Entre os fornecedores, a companhia traça acordos para o pagamento de pendências de baixos 
valores. A Patrus Transportes Urgentes Ltda. pediu a falência da empresa neste mês pela dívida 
de R$ 19.784,74.  
 
A companhia informa que a Estrela prometeu pagar até o final do mês. 
A Santa Luzia Indústria de Embalagens fez outro pedido de falência pelo não-pagamento de R$ 
26.620,09 há uma semana. 
 
Um de seus diretores afirma que a Estrela ofereceu pagar até maio, de forma parcelada, o que a 
fornecedora não aceitou. No último dia 17 -24 horas após ter sofrido o pedido de falência-, a 
companhia pagou à Santa Luzia. 
 
O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Brinquedos de São Paulo informa que a empresa 
pagou as férias que estavam em atraso no mês de janeiro. 
 
Maria Auxiliadora dos Santos afirma, porém, que o montante relativo à rescisão de contrato de 
parte dos empregados demitidos em janeiro não foi pago. "Tem um grupo que deve receber o 
montante devido de forma parcelada, em cinco vezes", diz ela. 
 
A companhia já informou oficialmente que está em processo de reestruturação. Entre as medidas, 
está a diversificação de suas atividades.  
 
Tanto assim que já discute um plano para fabricar utilidades domésticas em suas unidades. Com 
isso, tentará reduzir sua ociosidade em períodos de demanda fraca por brinquedos. 
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