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O mercado nacional de brinquedos passa hoje por uma de suas maiores crises, motivada pela 
concorrência com os importados e com os produtos subfaturados. Como conseqüência, o setor se 
submete a mudanças em busca de soluções para crescer.  
 
Durante a 22ª Abrin (Feira Nacional de Brinquedos), que começa na terça, em São Paulo, a 
indústria apresentará cerca de mil lançamentos de 180 expositores e revelará os nichos em que 
pretende atuar para sobreviver em 2005. 
 
João Nagano, presidente da Grow, explica que a crise de 2004 teve início no grande crescimento 
das importações. "O varejo importou mais. Os grandes fabricantes mundiais, como Mattel e 
Hasbro, estão se fortalecendo no mercado, principalmente com o dólar em baixa e com o 
investimento em propagandas." 
 
O mais grave, diz Nagano, é a entrada de brinquedos subfaturados em quantidade e em volume, 
que não pagam os impostos. "Não temos competitividade." 
 
A aposta em produtos licenciados, em parcerias internacionais que permitem a produção do 
brinquedo no Brasil e em novas alternativas de distribuição de brinquedos é a principal solução 
dos fabricantes nacionais. 
 
A Grow vai mostrar no evento 110 lançamentos. Os holofotes apontam para as novas versões de 
cartões do Super Trunfo, com temas como dinossauros e cachorros, e para as licenças de "Os 
Incríveis" e Hello Kitty. 
 
Venda inusitada 
Além de lançamentos, as empresas focalizam a distribuição em pontos-de-venda diferenciados. 
Livrarias, papelarias, floriculturas, lojas de decoração e de conveniência, farmácias, pet shops, 
bancas de jornais e postos de combustíveis são os novos locais que estão sendo explorados. 
 
Cláudia Dornellas, coordenadora da loja de conveniência do hospital Albert Einstein, trabalha com 
artigos de papelaria, acessórios de puericultura, artigos de higiene e brinquedos. "A maioria dos 
consumidores compra por impulso porque esqueceu o presente. Os brinquedos de pelúcia, as 
bonecas de pano e os eletrônicos são os que mais chamam a atenção. Eles correspondem a 40% 
do faturamento da loja", diz. 
 
Denis Barba, gerente de marketing da Maritel, afirma que vai lançar no evento uma linha de 30 
produtos para o dia dos namorados. "Quanto mais o consumidor se deparar com o produto em 
diversos pontos-de-venda, maior será sua chance de compra. Por esse motivo estamos 
explorando mercados com diversos potenciais de consumo", comenta. 
 
Segundo Barba, os lojistas devem tomar cuidado para não colocar margens altas de lucro, 
acreditando na venda por impulso, para não perder com a concorrência de grandes varejistas. 
Já a Gulliver joga parte de suas fichas em personagens que ganham filmes nos cinemas (como 
Batman e Quarteto Fantástico). 
 
Outro destaque da empresa é a linha de blocos de montar Mega Bloks. "Além dos preços 
acessíveis, a coleção tem grande variedade de licenças e sucessos entre o público pré-escolar. Um 
exemplo são os Power Rangers", comenta o gerente Paulo Benzatti. 
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Artesanatos crescem na contramão do setor 
 
Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos tempos, ainda existe, entre os 
fabricantes nacionais de brinquedos, a expectativa de voltar a crescer. 
Synésio Batista da Costa, presidente da Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos), prevê um crescimento entre 4% e 6% em 2005. No ano passado, a indústria faturou 
cerca de R$ 980 milhões. 
 
"Temos trabalhado no combate à pirataria, ao contrabando e ao subfaturamento, que já 
significam cerca de 40% do mercado brasileiro", afirma Costa. 
 
Artesanato 
Do outro lado, pelo menos um segmento não tem do que reclamar: o de brinquedos 
confeccionados por artesãos, que ganham maior espaço nesta edição da Abrin. O artesanato, em 
geral, não costuma ser feito em série, o que garante a exclusividade da peça. 
 
Segundo Altino Ito, presidente da Abrine (Associação Brasileira de Brinquedos Educativos) a 
participação no mercado é crescente. "Em 2003, quando foi criada a entidade, havia cerca de 70 
lojas especializadas nesse segmento no país; hoje elas já são mais de 200 unidades", comemora. 
O espaço Abrine terá 30 expositores que vão mostrar cerca de 400 itens criados na maioria com o 
apoio de educadores e atendendo às necessidades das diversas faixas etárias das crianças. 
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