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Brinquedos Acordo com Grow é passo
inicial para liderar setor em dois anos

Mattel vai
expandir
produção
no Brasil

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Ibarra, CEO no Brasil, prepara-se para começar a produzir no Brasil também itens com maior valor agregado em parceria com grandes fabricantes: “É só o começo”

Marina Falcão
De São Paulo

Famosa pela forte importação
dos produtos que vende no Brasil,
a Mattel tem planos de se tornar a
maior fabricante de brinquedos
em território nacional em menos
de dois anos. O primeiro passo já
foi dado. A multinacional america-
na, dona da marca Barbie, firmou
parceria com a brasileira Grow pa -
ra produzir parte do portfólio na
fábrica da empresa em São Paulo.

“É só o começo”, afirma o pre-
sidente da Mattel no Brasil, Ri-
cardo Ibarra. Quando ele assu-
miu o cargo, há dois anos, o Bra-
sil era um dos seis maiores mer-
cados da Mattel no mundo. Ho-
je, o país ocupa a segunda posi-
ção em vendas, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos, in-
formaram executivos mundiais
da empresa em conversa com
analistas na segunda-feira.

Além da Barbie, a Mattel de-
tém as marcas Hot Wheels e
Fisher-Price. Na fábrica da Grow,

Fabricantes brasileiras
abandonam plano de fusão

O antigo projeto de fusão en-
tre cinco fabricantes de brinque-
dos nacionais (Bandeirantes,
G u l l i v e r, G r o w, Líder e Estrela) es-
tá abandonado por tempo inde-
terminado, segundo o presiden-
te da Associação Brasileira de Fa-
bricantes de Brinquedos
(Abrinq), Synésio da Costa.

Para Costa, o mercado nacio-
nal ainda não está maduro para
um operação com desse tipo.
“Cada empresa é muito particu-
lar. O alto nível de endividamen-
to das companhias envolvidas
também dificulta as negocia-
ções”, afirmou Costa.

No momento, diz ele, as fabri-
cantes do Brasil têm como priori-
dade buscar a sua complementa-
ção industrial, com parcerias
com empresas do Uruguai, Para-
guai e Argentina. “Alguns com-

ponentes produzidos lá estão
sendo usados por companhias
brasileiras”, conta.

No ano passado, a fabricantes
nacionais perderam participação
de mercado para os produtos im-
portados. Em 2010, os brinquedos
trazidos de fora representavam
40% das vendas no Brasil. Em 2011,
com o câmbio favorecendo a en-
trada de produtos estrangeiros, es-
sa fatia saltou para 70%.

“Nosso objetivo neste ano é es-
tabilizar a participação dos im-
portados em 60%”, afirma Costa.

A indústria de brinquedos
movimentou no Brasil cerca
R$ 3,5 bilhões em 2011, em alta
de 13% em relação ao ano ante-
rior, segundo dados divulgados
pela Abrinq. Para este ano, enti-
dade calcula um crescimento
mais modesto, de 8,5%. (MF)

a companhia produzirá 40 tipos
de quebra-cabeça, com entre 24 e
100 peças. Segundo Ibarra, a
Mattel se prepara para começar a
produzir no Brasil também itens
com maior valor agregado em
parceria com outras grandes fa-
bricantes locais. As maiores hoje
são Bandeirantes, H o m e p l a y, Es -
trela, Cotiplás e G r o w, informa
uma fonte ligada ao setor.

No ano passado, o negócio da
Mattel na América Latina alcançou
“um ponto em que crescimento e
escala se cruzam, um marco im-
portante para a operação no conti-
n e n t e”, informou a Mattel no rela-
tório de desempenho sobre 2011.
No período, as vendas na região
avançaram 14%, atingindo quase
US$ 1 bilhão.

O faturamento global da com-
panhia no ano passado foi de
US$ 6,3 bilhões, em alta de 7% em
relação a 2010. O lucro subiu
12,2%, para US$ 768,5 milhões.

De imediato, a substituição de
importação dos quebra-cabeças
pela produção no Brasil não trará

economia de custos para a Mattel,
diz Ibarra. Mas a iniciativa é estra-
tégica na medida em que permite
maior flexibilidade e rapidez na
reposição dos produtos, explica.

Em todo o mundo, o modelo
de produção da Mattel ocorre
por meio de parcerias com fabri-
cantes locais. A companhia pro-
duz em 45 regiões, mas tem ape-
nas nove fábricas próprias.

Com a Grow, e outras even-
tuais parceiras no Brasil, a Mattel
pretende compartilhar “nossas
boas práticas de manufatura e
i n o v a ç ã o”, afirma Ibarra.

João Nagano, diretor de novos
negócios da Grow diz que a em-
presa estuda ampliar a parceria
com a Mattel para outros tipos de
brinquedos. Líder nacional no seg-
mento de quebra-cabeças e jogos,
a Grow também produz bonecos
de vinil, material do qual é feito o
rosto da boneca Barbie.

Metade do que a Mattel vendeu
no Brasil em 2011 foi importado. A
outra fatia corresponde a produ-
tos de consumo (não brinquedos),

como roupas e cosméticos produ-
zidos no Brasil, aos quais a Mattel
empresa suas marcas.

Antes da parceria com a Grow, o
único brinquedo da Mattel com fa-
bricação local era o jogo de cartas
Uno, produzido desde 2004 pela
Copag, na Zona Franca de Manaus.

Somadas, a parcerias com a Co-
pag e com a Grow vão resultar, esse
ano, na fabricação de 5,5 milhões
de brinquedos na Mattel no Brasil,
sendo R$ 4 milhões só da Copag.

No país, as vendas da compa-
nhia têm crescido no patamar de
dois dígitos desde 2009. “Nossa
evolução tem sido acima do setor
como um todo, o que indica que
nós estamos ganhando partici-
pação de mercado”, diz Ibarra.

Ricardo Roschel, diretor de ope-
rações da Mattel, explica que os
produtos fabricados aqui são cus-
tomizados para o consumidor lo-
cal. “Com o amadurecimento da
plataforma de produção, planeja-
mos começar a exportar os que-
bra-cabeças para outros países”,
adianta o executivo.

Coca-Cola vende 4% mais no Brasil
Letícia Casado
De São Paulo

As vendas da Coca-Cola no Bra-
sil tiveram alta de 4% em volume
no primeiro trimestre do ano em
relação ao mesmo período de
2011. “O Brasil continua focado
em crescimento equilibrado tanto
em embalagens não retornáveis
quanto retornáveis, que resulta-
ram em ganho na participação de
volume e de valor no total das be-
bidas prontas sem álcool assim co-

mo em gasosas e não gasosas”, in-
forma a empresa em comunicado.

A Coca-Cola não informa fatu-
ramento por país, mas a receita
na América Latina subiu 3%, para
US$ 1,1 bilhão. Em volume, a ex-
pansão foi de 5% na região, im-
pulsionada pelas bebidas sem
gás, como água, sucos e chás
prontos, que apresentaram alta
de 11%. As vendas de refrigerante
aumentaram apenas 4%, princi-
palmente as marcas Sprite (6%),
Coca-Cola (4%) e Fanta (4%).

As vendas globais somaram US$
11,1 bilhões, 6% a mais do que nos
três primeiros meses de 2011. Em
volume, a alta foi de 5%.

O lucro líquido da fabricante
cresceu 8% e alcançou US$ 2 bi-
lhões. O lucro operacional avan-
çou 10%, para US$ 2,5 bilhões. Um
problema com o suco de laranja
brasileiro nos Estados Unidos
obrigou a empresa a comprar o
produto a um custo mais alto na
Flórida, o que impactou o lucro
operacional em US$ 6 milhões.

O agente 007 agora bebe cerveja
JAY MAIDMENT/ METRO-GOLDWYN-MAYER INC. VIA BLOOMBERG

Daniel Craig, como o agente 007, também vai estrelar o comercial da Heineken

Bebidas
Daniele Madureira
De Amsterdã

Esqueça Sean Connery, Roger
Moore ou Pierce Brosnan, os len-
dários intérpretes do agente se-
creto James Bond no cinema, pe-
dindo um drinque de vodca Mar-
tini “batido, não mexido”. Agora,
o agente britânico 007, que tem
licença de Sua Majestade para
matar, vai pedir uma Heineken.
No próximo filme do persona-
gem, “Sk yfall”, que tem estreia
mundial prevista para 9 de no-
vembro, o ator Daniel Craig vai
aparecer em pelo menos uma das
cenas bebendo a cerveja pre-
mium holandesa. A Heineken já
patrocina os filmes de James
Bond há 15 anos, mas é a primeira
vez que Bond aprecia a bebida.

Talvez Sir Ian Lancaster Fle-
ming, o jornalista e ex-agente do
serviço secreto britânico, autor
de 007, ficasse insatisfeito com
os novos gostos do seu mais fa-
moso personagem. Mas a mu-
dança nas preferências etílicas
de Bond é resultado de uma ne-
gociação de milhões de euros
entre a Heineken e a MGM e a
Sony Pictures, que produzem e
distribuem o filme. A Heineken
não revela quanto desembolsou,
mas a iniciativa concentra os
maiores investimentos em mar-
keting da marca no ano e deve ir
muito além da telona.

A cervejaria holandesa vai lan-
çar uma série limitada da bebida
premium inspirada em James
Bond, envasada em garrafas de
alumínio, além de levar Daniel
Craig para estrelar o comercial
da marca, assinado pela Publicis.
A distribuição da cerveja 007 co-
meça em setembro.

A Heineken é líder mundial no
segmento de cerveja internacional
premium, com 21% de participa-
ção em volume, segundo a consul-
toria Plato Logic. O segundo lugar
é disputado com afinco entre a
mexicana Corona, do Grupo Mo-
d e l o, e a americana Budweiser, da
AB Inbev. Em julho do ano passa-
do, a Corona tinha 9,7% e, a
Budweiser, 8,6%. Considerando a
venda global de cerveja (marcas
premium e populares), a Heineken
é a terceira colocada, depois de AB
Inbev e SAB Miller.

Em 2011, as vendas da cerveja-
ria holandesa foram de € 17,1 bi-

lhões, com alta de 6% sobre 2010.
O Brasil é o 11º mercado da Hei-
neken, segundo Mark van Iter-
son, principal executivo de de-
sign da Heineken, área responsá-
vel pela identidade da marca no
mundo. “Mas o país está na fren-
te da China, 12º colocado que,
embora tenha o maior consumo
mundial de cerveja, dá preferên-
cia para marcas populares, bem
baratas”, afirma.

No próximo mês, uma equipe
da Heineken vem ao Rio escolher
um lugar para a Holland Heine-
ken House, um espaço oficial pa-
ra atender os esportistas holan-
deses que participarão da Olim-
píada de 2016 no Rio, explica

Hans Erik Tuijt, diretor de ativa-
ção da marca Heineken. “A próxi-
ma casa, montada em Londres,
este ano, será a 11ª Holland Hei-
neken House, que começou em
1992, em Barcelona”, diz Tuijt.

Entre os principais patrocínios
regulares da marca, está a Liga
dos Campeões, da UEFA — cam -
peonato europeu de futebol. No
Brasil, é patrocinadora da Copa
Kaiser, maior campeonato ama-
dor do esporte do país. “Nossos
dois grandes pilares estão em fu-
tebol e música”, diz Tuijt. A em-
presa apoia festivais como Rock
in Rio e Lollapalooza.

A repórter viajou a convite da Heineken
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