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A Lego, fabricante de brinque-
dos da Dinamarca, anunciou on-
tem o maior prejuízo anual de seus
73 anos de existência. A compa-
nhia está lutando contra a queda
do dólar, os baratos brinquedos
chineses e a crescente obsessão dos
pré-adolescentes em relação aos
MP3 players e telefones móveis.

O prejuízo de 1,9 bilhão de co-
roas dinamarquesas (US$ 328
milhões) registrado em 2004 é
mais que o dobro das perdas de
2003, de 935 milhões de coroas. E
também foi resultado de uma de-
preciação de ativos extraordiná-
ria de 723 milhões de coroas e
uma despesa de restruturação de
502 milhões de coroas.

As receitas, que caíram 7% para
6,7 bilhões de coroas, foram tam-
bém afetadas pela demanda por
descontos mais pesados da parte
das grandes varejistas, que au-
mentaram sua fatia no mercado
varejista de brinquedos em detri-
mento das lojas especializadas.

A Lego disse que em 2004 o mer-
cado mundial de brinquedos tra-
dicionais encolheu cerca de 2%, en-
quanto o mercado de brinquedos
eletrônicos, como videogames e
jogos de computador, apresenta-
ram um pequeno crescimento.

Mas na batalha da Lego pelo
dinheiro das crianças, o maior
obstáculo no ano passado foi os
gostos cada vez mais adultos das
crianças. "A ameaça mais séria é
que as crianças estão perdendo
interesse pelos brinquedos tradi-
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cionais mais cedo, e outros pro-
dutos do setor de produtos ele-
trônicos de consumo — como te-
lefones móveis e tocadores de
música MP3 — estão substituin-
do cada vez mais esses brinque-
dos", disse a Lego.

Jorgen Vig Knudstorp, o prin-
cipal executivo da Lego, está oti-
mista em relação ao futuro, ape-

sar das dificuldades encontradas
em 2004. A fabricante de brin-
quedos, disse ele, cortou os cus-
tos em 1,5 bilhão de coroas, au-
mentou a competitividade e me-
lhorou seu foco nos produtos
considerados essenciais.

A Lego não fez nenhuma de-
claração em relação aos progres-
sos em sua busca por um com-

prador de seus parques temáti-
cos, um desinvestimento que ela
anunciou no ano passado. O nú-
mero de visitantes dos quatro
parques Legoland na Dinamarca,
Reino Unido, Alemanha e Esta-
dos Unidos aumentou 3% em
2004, mas os lucros da unidades
depois dos impostos caíram 26%,
para 20 milhões de coroas.
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