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Fabricantes brasileiros de brinquedos estão começando a exportar para a América Latina. Apesar 
da concorrência com os fabricantes chineses e do dólar valorizado, empresas investem em formas 
de baratear os custos de produção e aumentar exportações.  
 
A Babybrinq , também dona da marca Acalanto, por exemplo, mudou-se no fim do ano passado 
para o Estado da Bahia, onde o custo de mão-de-obra é mais baixo e onde obteve apoio do 
governo estadual com isenção fiscal. A importadora Long Jump vai começar a fabricar no Brasil 
produtos de pouca tecnologia em parceria com outra indústria para ter itens baratos e 
exportáveis.  
 
A Babybrinq trabalha principalmente com bonecas e tem licença para fabricar os personagens das 
novelas do SBT que, em sua maior parte, são do México. Por isso, este ano a fabricante está 
negociando exportações para aquele país. “O volume direcionado para fora do Brasil ainda é 
pouco significativo, mas a redução de custos obtida com a nova planta na Bahia abre 
oportunidades. Já estamos em contato com empresas varejistas mexicanas”, explica Gabriela 
Rezende, gerente de produto da Acalanto e Babybrinq. A fabricante espera para 2006 chegar a 
um faturamento de R$ 60 milhões, crescimento de 20% em relação a 2004. Para isso, investirá 
mais de R$ 3 milhões em mídia e apostará em produtos de alta tecnologia, de maior valor 
agregado, e aumentará investimento em licenciamento. 
 
A Long Jump , que importa 85% dos itens comercializados, acaba de firmar parceria para 
aumentar sua parcela de produtos de fabricação nacional. “Nosso objetivo é, em dois anos, 
fabricar internamente 50% de nossos itens e direcioná-los para países latino americanos”, afirma 
Luiz Fiorini, diretor comercial da Long Jump. 
 
A empresa tem experiência em licenciamento de marcas e comércio internacional e espera 
aproveitar esse know-how para começar a exportar. Segundo Fiorini, a empresa já tem 
representantes na Colômbia, na Venezuela e no México. 
 
“Existe uma pressão mundial contra os produtos chineses; começar a exportar é um investimento 
de longo prazo. A distribuição de importados, atualmente, envolve riscos, o mercado está 
oscilando”, afirma Fiorini. 
 
No ano passado, a companhia perdeu vendas por falta de estoque e demora na importação de 
algumas linhas. “Nossa meta era aumentar nosso volume de vendas em 40%, mas devido a esses 
problemas, o aumento foi da ordem de 15%”, diz o diretor. 
 
A exportação de brinquedos brasileiros cresceu 21% em 2005 em relação ao ano anterior e deve 
chegar a US$ 12 milhões, segundo estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos (Abrinq), apesar do dólar baixo e da competição com os chineses. Em 2004, a 
exportação de brinquedos havia crescido 26% em relação ao ano anterior.  
 
O principal destino para esses produtos foram os países latino-americanos. A Argentina, que 
absorvia 39,3% da produção em 2003, comprou 42,4% do montante exportado em 2004; o Chile 
que em 2003 ficava com 4,2% das exportações chegou a 7,1% no ano retrasado. A Colômbia que 
absorvia uma parcela ínfima dos brinquedos exportados, 0,1%, comprou 2% desses produtos em 
2004, segundo os últimos dados de exportação da Abrinq. 
 
Preços 
 
O preço dos brinquedos brasileiros está cada vez mais acessível. Dos 130 milhões que devem ser 
produzidos este ano, 70% custarão menos de R$ 30. 



Os fabricantes estão trabalhando com preços defasados em 12%, dados da Abrinq, por conta do 
aumento do preço da matéria prima que não pode ser repassada para o consumidor.  
 
A subsidiária brasileira da Lego, por exemplo, está desde 2005 com uma política de redução de 
preços, trabalhando com margens apertadas e maior volume. O balde da Lego com peças avulsas, 
por exemplo, está 25% mais barato. Para garantir aumento na distribuição dos produtos, a 
divisão brasileira da Lego firmou parceria com a M. Cassab, uma das maiores atacadistas do País. 
“Com a estrutura e a experiência da M. Cassab conseguimos uma excelente distribuição de nossos 
produtos em pontos de vendas de todo o país”, afirma Robério Esteves, gerente de operações da 
Lego no Brasil e conclui: “Crianças de todas as classes sociais e de todas as regiões podem brincar 
com Lego atualmente”.  
 
A Lego ainda aumentou o sortimento interno de mercadorias que agora dispõe dos mesmos 
produtos da Europa e dos Estados Unidos; e investiu 8% do faturamento em comunicação.  
O resultado das ações da empresa foi 37% melhor que os números definidos pelo planejamento 
inicial, crescimento de 25% em relação ao último período trabalhado, já que a companhia não 
atuou no mercado nacional em 2004.  
 
Para 2006, a Lego manterá sua estratégia de crescimento e deve aumentar o investimento em 
comunicação. A expectativa é que o volume de vendas neste ano aumente 30%. 
 
Segundo Esteves, o mercado brasileiro é muito importante para a matriz da Lego na Dinamarca. 
“O Brasil é um mercado jovem, tem muito a ser explorado”, afirma o executivo.  
O mercado brasileiro de brinquedos deve crescer 5% neste ano, de acordo com a Abrinq. 
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