
Mattel pretende faturar 30% a mais no Brasil 
Vera Dantas 
 
País representa 1% na receita da maior fabricante de brinquedos no mundo  
 
A Mattel, maior fabricante mundial de brinquedos, mesmo pressionada pelo dólar, pretende este 
ano aumentar em 30% seu faturamento no Brasil. Com este avanço, as vendas brasileiras vão 
manter a participação de 1% no faturamento global da companhia, que foi de US$ 4,89 bilhões 
em 2002. Mas a briga da empresa no Brasil nos próximos anos será para aumentar esta 
participação. "O País com 48 milhões de crianças e um consumo per capita muito baixo é, pelo 
seu potencial de crescimento, uma das prioridades da Mattel", diz a gerente de Marketing no 
Brasil, Cristina Lara. Em média o gasto de cada criança brasileira com brinquedo é de US$ 20. No 
México o gasto per capita é 10 vezes maior. No ano passado, a Mattel teve um crescimento de 
25% nas vendas, abaixo dos 30% esperados, por causa da alta do dólar.  
 
Mesmo assim, de acordo com a executiva, o faturamento da empresa, de R$ 160 milhões em 
2002, foi cinco vezes superior ao do mercado. "Em 2003 vamos trazer 400 lançamentos, cerca de 
80 produtos a mais do que no ano passado e investir sobretudo em mídia", diz. A Mattel 
abandonou seus planos de ter fábrica no País e informa estar tendo bons resultados com a 
importação.  
 
A Estrela, maior concorrente da Mattel, por ser uma companhia aberta, só poderá divulgar seus 
resultados no próximo mês, mas o diretor de Marketing, Aires José Leal Fernandes, adianta que o 
objetivo de crescer 20% em 2002 com relação a 2001 foi ultrapassado. Para este ano a 
expectativa é de aumento de 10% a 15% nas vendas.  
 
Ao contrário da Mattel e de outras importadoras, a Estrela foi menos atingida pela pressão 
cambial. "Os repasses de preços ficaram em torno de 12%, próximos da inflação e conseguimos 
ter em volume um crescimento equivalente ao faturamento." diz Leal.  
 
Os aumentos de preço na Mattel foram mais puxados para o consumidor no ano passado e a alta 
ficou entre 18% e 20%. Para este ano o reajuste deve ficar entre 12% e 17%.  
 
Mas a empresa não pretende cortar nenhum lançamento, mesmo de preço mais elevado. "Em 
2202 vimos que os produtos de sucesso eram os diferenciados, às vezes de valor mais alto." diz 
Lara.  
 
O foco dos lançamentos serão os produtos de entretenimento, ligados a personagens de TV e 
cinema. A linha deve representar 28% do faturamento da empresa. No ano passado representava 
19%. A Mattel conseguiu fechar com a Warner um contrato mundial de representações que antes 
estavam divididas entre outros concorrentes, entre eles a Estrela. Na lista estão marcas clássicas 
como Batman, He-Man e Liga da Justiça e Looney Tunes, além de outros personagens que fazem 
sucesso entre as crianças na TV como Bob Esponja e Yu-Gi-Oh.  
 
Hoje quem lidera as vendas da Mattel é a Barbie que responde por 40% do faturamento da 
empresa. A Estrela tem 50% das suas vendas concentradas em bonecas. A participação no 
faturamento da Susi, maior concorrente da Barbie, é 13%. A rivalidade dos números não pára por 
aí. Segundo a Estrela, a Susi detém 19,8% do mercado e sua rival 11,4%. "É levantamento do 
Ibope", diz Aires.  
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