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Importados representam 70% das vendas da fabricante nacional. 
 
A Gulliver é quase como uma estranha no ninho dos brinquedos. Uma exceção. Enquanto o setor 
ainda se equilibra na corda bamba, a empresa brinda o seu quinto ano consecutivo no azul. 
 
De capital brasileiro, familiar e fundada há 35 anos pelo imigrante espanhol Mariano Lavin Ortiz, a 
Gulliver virou as costas para o prejuízo em 2000. Desde então, a empresa sediada em São 
Caetano do Sul (SP) vem dando lucro. Fechou o ano passado com um ganho de R$ 2 milhões, um 
crescimento de 122% em comparação com o ano anterior. 
 
Milagre? Não exatamente. Na verdade, a fabricante está colhendo seguidas safras de lucros 
(alguns modestos) em função de uma estratégia que começou a ser plantada no início da década 
de 90 - poucos dias depois da abertura às importações implantada pelo governo Collor. 
 
Paulo Benzatti, que tem o cargo de gerente nacional mas que na prática é uma espécie de homem 
de confiança da família Lavin, conta que a receita de sucesso foi fazer parcerias com grandes 
fabricantes internacionais de brinquedos e tornar-se representante exclusiva delas no Brasil. 
 
Produtos da americana Hasbro, uma gigante com faturamento na casa dos US$ 3 bilhões, 
passaram a fazer parte de uma extensa linha de brinquedos da Gulliver. As multinacionais MGA 
(dona da boneca Bratz, que vem desbancando a Barbie), Toy Biz (licenciada mundial dos heróis 
da Marvel, como Homem Aranha), Smoby e Mega Blocks completam o atual quadro de parceiras 
da empresa brasileira. 
 
Hoje, os produtos dessas companhias - em muitos casos fabricados na própria Gulliver - já 
respondem por 70% da receita, de R$ 40 milhões no ano passado. "Foi um passo importante, do 
contrário a história poderia ter sido bem diferente", diz Benzatti, que começou no grupo como 
office boy. "Já chegamos a trabalhar simultaneamente com 15 empresas de fora." 
 
Pouco antes da avassaladora entrada de produtos chineses, a Gulliver havia feito uma fábrica 
nova, mais moderna e bem maior que a anterior. E, até hoje, ainda tem 70% de sua capacidade 
de produção ociosa. Afinal, boa parte dos produtos vem de diversos países e, ironicamente, a 
maioria da China. 
 
As parcerias também permitiram que a Gulliver pegasse carona em sucessos mundiais de 
bilheteria. No rastro do Homem Aranha, a Gulliver vendeu 200 mil brinquedos com a marca do 
herói da Marvel. Produtos dos filmes Shrek, Quarteto Fantástico e X-Man também foram 
materializados em brinquedos. A grande aposta deste ano é o filme "Os sem florestas", cujos 
personagens vão virar bichinhos de pelúcia da Gulliver. 
 
Depois que passou a focar o seu negócio nos brinquedos de outras companhias, a Gulliver 
diminuiu o ritmo de lançamentos de produtos com a sua etiqueta. Mas fez questão de manter 
linhas tradicionais, como o nostálgico forte apache - um dos primeiros brinquedos que produziu - 
e os jogos de futebol de botão, a maior parte deles com as marcas de clubes brasileiros. Este ano, 
a grande aposta será a versão da seleção oficial verde e amarela. 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
De volta ao azul, Lego planeja baratar produção 
FolhaNews   
 
A fabricante dinamarquesa de brinquedos Lego anunciou ontem que conseguiu se recuperar, em 
2005, dos prejuízos registrados no ano anterior, mas informou que espera um "ano difícil" em 
2006 e que deve mudar algumas de suas unidades de produção para países de mão-de-obra mais 
barata. 
 
O lucro da empresa no ano passado foi de 505 milhões de coroas (R$ 172,54 milhões), contra um 
prejuízo de 1,93 bilhão de coroas (R$ 695,4 milhões) em 2004, com o crescimento das vendas da 
linha Bionicle. A empresa não divulga dados trimestrais. 
 
"Considero os resultados satisfatórios, em vista do mercado extremamente difícil no qual 
operamos", disse o executivo-chefe da Lego, Joergen Vig Knudstorp. 
 
Os brinquedos Lego foram boicotados em muitos países islâmicos devido à crise deflagrada com a 
publicação de charges do profeta Maomé em jornais europeus, mas a empresa informou que o 
boicote teve efeito mínimo nas vendas. 
 
"O Oriente Médio responde por apenas 0,2% de nossos resultados, o que é uma parte realmente 
pequena de nossas vendas", disse a porta-voz da empresa, Charlotte Simonsen. "Sabemos que 
algumas lojas retiraram nossos produtos de suas prateleiras, mas isso não é uma atitude 
generalizada." 
 
Além do Bionicle, os produtos que ajudaram a empresa a sair do vermelho foram os da linha 
Duplo, Lego City e linhas baseadas em marcas licenciadas, como a série Lego Star Wars. 
 
As receitas da empresa subiram 12%, para 7,05 bilhões de coroas (R$ 2,4 bilhões) no ano 
passado, contra 6,32 bilhões de coroas (R$ 2,15 bilhões) em 2004. 
 
A empresa anunciou em agosto do ano passado que pretende fechar uma fábrica na Suíça e cinco 
centros de distribuição na Dinamarca, Alemanha e França. As operações devem ser levadas para a 
República Tcheca. Também no ano passado a empresa vendeu seus quatro parques temáticos 
Legoland (na Alemanha, Califórnia, Dinamarca e no Reino Unido) para o fundo de investimentos 
Blackstone, por 375 milhões de euros. 
 
O foco neste ano continuará a ser a recuperação dos lucros, o que deve transferir mais de sua 
produção para países com mão-de-obra mais barata. Segundo comunicado da empresa, "2006 
será outro ano difícil. O tamanho do mercado global de brinquedos deve diminuir, e os fabricantes 
devem encarar desafios estratégicos". 
 
A Lego é uma empresa familiar, fundada em 1932, com sede em Billund (norte da Dinamarca), 
com 5.600 funcionários no mundo todo. O nome Lego vem da combinação da expressão em 
dinamarquês "leg godt", que significa "brincar bem"  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


