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HISTÓRIA 

• 1937 

 
• 17 de Julho – Manufatura de Brinquedos Estrela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10 de novembro – Constituição e implantação do Estado Novo 



HISTÓRIA 

• 1939 

 

• Criação da DIP 

 

 

 

 

• 1944 

 

• A Estrela é uma das primeiras empresas brasileira a abrir capital, 
constituindo-se uma Sociedade Anônima, a MANUFATURA DE 
BRINQUEDOS S.A. 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1946 

 

• 18 de Setembro – Constituição 

 

• Livre manifestação do pensamento 

• Abolição da Censura 

 

 

 

 

 

 

 

• 1951 

 

• A Manufatura de Brinquedos S.A. passa a ter suas ações 
negociadas na Bolsa de Valores.  

 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1967 

 

• 24 de Janeiro – Outorgada Constituição 

 

• Instituição da Censura 

 

 

 

 

 

 

 

• 1978/1980 

 

• Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária 

 

• Artigo 1º - “Todo anúncio deve ser respeitado e conformar-se às leis 
do país, deve, ainda, ser honesto e verdadeiro” 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1988 

 

• 5 de Outubro - Constituição Promulgada 

 

• Artigo 2º - “É verdade toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística” 

 

• Artigo 220º - tabaco, bebidas alcóolicas, agrotóxicos, medicamentos, 
terapias    sujeitos a restrições legais 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1990 

 

• 11 de Setembro – Código de Defesa do Consumidor 

 

• Lei 8078/90 

 Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

 

 § 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, 
se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a 
se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1992 

 

• ISO 9001 

 

• A Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. fez uma adequação em seu 
sistema de qualidade ISO 9001, recebendo o certificado do Sistema 
de Qualidade nº CE-SIQ-088/93, tornando-se a primeira empresa de 
brinquedos a receber este certificado. 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

• 1992/1993 
 
• Para preservar a integridade física das crianças, a Estrela é a única 

indústria de brinquedos que possui laboratório próprio, 
credenciado ao Brazilian Networking of Calibration 
Laboratory/Testing (RBCE) realiza todo os testes esperados para os 
padrões de segurança NBR 11786. 
 

• Credenciamento do Laboratório junto ao INMETRO – Apto ensaios de 
segurança do Brinquedo Norma NM 300/02 (EN71+ASTM) 
• Físicos 
• Mecânicos 
• Químicos 
• Impacto / Queda 
• Mordidas 
• Tração 
• Inflamabilidade 
• Ruído 

 



HISTÓRIA 

• 2006 

 
• Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária 

 Art. 37. Nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo ao consumo 
diretamente à criança. 

 
• Linguagem Imperativa 

• Desmerecer valores sociais 

• Ações discriminatórias 

• Formato jornalístico 

• Situações de constrangimento 

• Situações de pressão psicológica 

• Impor noção de superioridade 

• Refletir características irreais do produto 

• Respeitar a dignidade, ingenuidade, credibilidade do público alvo 

 

 



HISTÓRIA 

• 2014 

 

• Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
(CONANDA) - Resolução 163.  

 

• Criação da Fake News 

 



HISTÓRIA 

• 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
• O Oscar do Atendimento ao Cliente 

• O evento conta com mais de 1.400 empresas 

• Em 2017 foram mais de 4 milhões de votos 

• Dentre 300 empresas 

• Concorrendo em 85 categorias de atendimento 

Campeã da categoria Brinquedo 

Campeã da categoria Brinquedo + Super Campeã 

Campeã da categoria Brinquedo 

Campeã da categoria Brinquedo 

2011 

2013 

2014 

2015 

2016 

Campeã da categoria Brinquedo + Empresa mais votada 

2012 
Campeã da categoria Brinquedo 

2017 
Campeã da categoria Brinquedo + Super Campeã 



HISTÓRIA 

 

Responsabilidade na confecção do brinquedo 

 

 

 

Responsabilidade em anunciar o brinquedo 



ESTRATÉGIAS 
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ESTRATÉGIAS 

• USA – Influências nas listas dos kids 

 

• Marcas favoritas e comerciais de TV são principais fatores 

 

 

Fonte: The NPD Group U.S. omnibus pesquisa Novembro 2017 



ESTRATÉGIAS 

• BRA – Influências nas listas dos kids 

 

• Para as crianças brasileiras personagem licenciado e comercial de TV são 
os fatores que mais influenciam a compra 

 

 

Fonte: The NPD Group U.S. omnibus pesquisa Novembro 2017 



ESTRATÉGIAS 

• Licenciamento 

 

 

 



ESTRATÉGIAS 

• Comercial de TV 
 

• Alvará de autorização para trabalho publicitário de menor (Provimento CG sob o 
n.º 39/2015):  

Documentos para instrução do processo judicial: 

 

• Doc. 01 – Procuração (produtora) 

• Doc. 02 – Contrato social (produtora) 

• Doc. 03 – Alvará de funcionamento (produtora) 

• Doc. 04 – Laudo dos bombeiros do local de gravação (caso a gravação ocorra em estabelecimento 
comercial) 

• Doc. 05 – Roteiro da filmagem (incluindo o local de gravação) 

• Doc. 06 – Contrato com o menor (incluindo os dias e horários de gravação) 

• Doc. 07 – Autorização dos pais para o menor  

• Doc. 09 – Certidão de nascimento do menor 

• Doc. 10 – R.G e CPF (se tiver) do menor 

• Doc. 11 – Comprovante de matrícula escolar (incluindo comprovante de frequência e aproveitamento 
(notas) do ano vigente) 

• Doc. 12 – Atestado médico e psicológico do menor 

• Doc. 13 - Carteirinha do convênio médico do menor 

• Doc. 14 – R.G, CPF e certidão de casamento dos pais (ou certidão de divórcio ou certidão de óbito) 

• Doc. 15 – Comprovante de residência 
 

 

 

 



ESTRATÉGIAS 

• Mídias Digitais 

 

• Canal Estrela no Youtube (/BrinquedosEstrela) 

 

• Tempo de existência: 10 anos 

• Visualizações: Mais de 31 milhões de visualizações e 60 mi inscritos 

• Conteúdo: Comerciais e manuais em vídeo  

 



ESTRATÉGIAS 

• Mídias Digitais 

 

• Fanpage da Estrela no 
Facebook 
(@BrinquedosEstrela) 

 

• Mais de 230 mil seguidores 
do perfil 

• Conteúdo para estimular as 
interações e envolvimento 
com a página 

 



ESTRATÉGIAS 

Kit de Ciências da Luna 



ESTRATÉGIAS 

• Mídias Digitais 

 

• Perfil da Estrela no Instagram (@BrinquedosEstrela) 

 

• Mais de 50 mil seguidores no perfil 

• Conteúdo para estimular as interações e envolvimento com a página 
na timeline e nos stories 



ESTRATÉGIAS 



ESTRATÉGIAS 



ESTRATÉGIAS 

• Mídias Digitais 

 

• Digital Influencers 

 
• Envio de kits com lançamentos de produtos para digital influencers 

selecionados 

 

• Aplicativos (disponíveis gratuitamente na Apple Store e Google Play) 

 
• Para jogar com o brinquedo físico: Detetive, Jogo da Vida, Cara a Cara e 

Banco Imobiliário, Selfie Mic e Stikbot.  

• Para jogar sem o jogo físico: Jogo da vida, Genius, Cilada, Lig4, QI, Banco 
Imobiliário, Super Massa (vem aí) 

• Estrela Baby - com conteúdo voltado para os pais com dicas de estímulos 
para o aprendizado da criança durante toda a fase primeira infância do 
pequeno.  

 

 



CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

• A importância do Brincar 

 

• Danos à engrenagem econômica 

• Mercado infantil = R$ 130 bi 

 

• Não publicidade  não programação 

 

• A que estarão expostas, nossas crianças? 

 

• Não à terceirização da educação 



CONCLUSÃO 



OBRIGADO! 

Contato: aires@estrela.com.br  

mailto:aires@estrela.com.br

