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Todos de máscara e devidamente vacinados!
A exigência sanitária imposta para adentrar o pavilhão do Expo
Center Norte, onde foi realizada a 38ª. Feira Internacional de Brinquedos — Abrin-2022 fez todo sentido, afinal a pandemia de coronavírus
arrefeceu, mas nem por isso era hora de descuidar dos protocolos de
higiene e segurança.
Na entrada do pavilhão, sobretudo no primeiro dia da feira, o
domingo (13/03), longas filas se formaram para que os visitantes
pudessem apresentar o comprovante de vacinação para poder vestir
uma pulseirinha verde, com essa finalidade.
Os (poucos) que ainda não haviam se vacinado, puderam ainda
visitar o evento, desde que fizessem a testagem para covid-19. Para
se ter uma ideia, no domingo, apenas 57 visitantes, sem comprovantes
de vacinação, fizeram o teste de covid na hora. A quantidade de testes
rápidos disponibilizados pela organização da feira, Francal Feiras, foi
muito superior à procura (um alívio, Ufa!).
Depois de um ano em que a Abrin não pode ser realizada por
causa da pandemia, finalmente os visitantes puderam conhecer cerca
de 1.100 lançamentos de 132 expositores. A grata surpresa foi que a
visitação foi bastante expressiva no primeiro dia, lotando os corredores
da feira. Foram 3.892 visitantes, sendo que destes, 1.806 eram lojistas
de brinquedos. Nos outros dias a visitação foi bastante satisfatória
também, totalizando 13.657 visitantes, contra 14.436, uma queda de
5,4% em relação à Abrin-2020, a última até então realizada.
Os dados revelados pelos organizadores no Abrin 2022 PostShow
Report, mostraram um crescimento de 10% na visitação do varejo, que
representou 45% da visitação total do evento, ou 1.200 visitantes a mais,
entre lojistas e distribuidores em relação à edição anterior.
Ainda assim, a plasticidade da feira Abrin foi comprometida por
um vazio bem no meio do pavilhão do Expo Center Norte, devido à
desistência de 2 grandes players do mercado de brinquedos. A área
se transformou num grande hub de descanso.
A Brinquedos Estrela, em nota divulgada no dia 10 de fevereiro,
justificou a ausência: “Tendo em vista o quadro atual da Pandemia de
Covid-19, a Brinquedos Estrela informa que, em respeito aos nossos
clientes, colaboradores, fornecedores e amigos, não participará da
38ª Feira ABRIN 2022, que será realizada de 13 a 16 de março em São
Paulo.” Já a Toyster, que também desistiu do evento, não divulgou nota
à imprensa. Pelo lado da Francal Feiras, o espaço dos desistentes só
não foi ocupado por questões contratuais, já que eles já haviam pago,
mas resolveram não ir para a feira.
Tudo que aconteceu nos 4 dias de Abrin, inclusive os publi-editoriais
da Adijomar Brinquedos, Bee Toys, Biemme, Brinquedos Anjo, Líder
Brinquedos, Maptoy, Milk Brinquedos, e Samba Toys, você pode conferir
em nossa cobertura especial, que começa na página 9 desta edição.
Destaque também para a seção Perfil, com a atriz mirim Ana Júlia,
de apenas 4 anos, mas que já faz sucesso na série Reis, da Record TV.
Em Artigo, conhecemos a história de Leonardo Mathias, designer
de jogos da Pais & Filhos, que tem o brinquedo “na veia”, já que vem
de uma família de brinquedos de longa data.
Em Mercado, temos ainda as novidades Playmobil e Barbie, que
lança sua primeira boneca com aparelhos auditivos e Ken com vitiligo.
É só conferir.
Boa leitura a todos
Os Editores
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Disney conquista
6 Oscars
incluindo ‘melhor
animação em
longa-metragem’

O

sucesso da cultura pop da Walt Disney
Animation Studios Encanto foi reconhecido
como a Melhor Animação em LongaMetragem. Esta é a segunda vitória no Oscar® do
diretor Byron Howard e do produtor Clark Spencer,
e a primeira vitória no Oscar® do diretor Jared
Bush e da produtora Yvett Merino. A conquista
se soma à uma lista de premiações, que incluem

Marcos Mion
dá voz a Buzz
Lightyear em
novo filme da
Disney e Pixar

C

om estreia no dia 16 de junho, o aguardado
filme Lightyear terá um nome conhecido e
muito querido pelo público brasileiro: o ator
e apresentador Marcos Mion, que empresta sua

Mês do Planeta
Terra: Mattel
traz linha
de carrinhos
sustentáveis

N

o mês do Planeta Terra, celebrado em 22
de abril, a Mattel anuncia novos produtos
sustentáveis, reforçando o compromisso
com o planeta e meta corporativa da empresa de
alcançar 100% de sua produção com materiais
plásticos reciclados, recicláveis ou bio-baseados
em todos os seus produtos e embalagens até 2030.
A Matchbox continua liderando quando o assunto é sustentabilidade e veículos de brinquedo.

o reconhecimento do Annie Awards, Art
Directors Guild Awards, BAFTA Awards,
Critics Choice Awards, Globo de Ouro®,
NAACP Image Awards e Producers Guild
Awards. Encanto também é o primeiro
longa da Disney a se tornar um álbum
Nº1 e um single Nº1
Encanto vence ‘Melhor Animação
em Longa-Metragem’; Jessica Chastain
e Ariana DeBose levam os Prêmios de
Destaque em Atuação por “Os Olhos de
Tammy Faye” e “Amor, Sublime Amor”; e
“Cruella” vence na categoria de ‘Melhor
Figurino’.

voz ao personagem principal, Buzz
Lightyear. Mion fez o anúncio em seu
perfil no Instagram, e o vídeo pode
ser conferido aqui.
Sobre a oportunidade, Mion afirmou:
“Dar voz ao Buzz, um dos meus
personagens favoritos de todos os
tempos, no filme que conta a história
de origem dele é, definitivamente a
realização de um sonho. Mas um sonho daqueles! Tem aventura, trabalho
em equipe e, claro, muita emoção
nessa animação que vai conquistar
todas as gerações. Eu não vejo a hora
de assistir junto dos meus filhos!”.

A The Walt Disney Company recebeu 6 Prêmios
da Academia® na 94ª Cerimônia anual,
realizada no último domingo, 28 de março.

Pixar Animation Studios/Divulgação

Eduarda S. Araújo

Mion afirmou: “Dar voz ao Buzz, um dos meus
personagens favoritos de todos os tempos, no
filme que conta a história de origem dele é,
definitivamente a realização de um sonho.

Neste ano, a marca está introduzindo mais SABIC em seu portfólio e é considerada a primeira
produtos projetados para ter menos impacto no empresa do setor de brinquedos a trabalhar com a
meio-ambiente ao mesmo tempo em que incen- SABIC, em uma abordagem de desenvolvimento de
tiva brincadeiras mais sustentáveis, incluindo:
matéria-prima renovável com aplicações plásticas
Os playsets usam pelo menos 40% de plástico de alta qualidade.
oxi-biodegradável certificado pelo ISCC.
Os novos produtos incluem veículos elétricos (VE) em vários pacotes
que apresentam uma variedade
expandida de VEs de marcas como
BMW, Nissan, Honda entre outras;
A marca traz conteúdo educacional em vídeo para crianças com
assuntos sobre tecnologias sustentáveis como veículos elétricos, além de
disponibilizar materiais para ajudar
os pais a iniciar a conversa sobre
assuntos eco de forma divertida.
A Mattel também está incorporando polímeros renováveis certifiNovos itens são parte do plano da marca em ter
brinquedos feitos 100% de plástico reciclado e biocados do programa TRUCIRCLE da
baseados até 2030.
Mattel/Divulgação

Eduardo Santos

Disney/Divulgação

EDITORIAL
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PERFIL

A CARREIRA COMEÇOU MEIO POR ACASO, COM SUA
MÃE SEMPRE A APOIANDO. COMO SUA BELEZA SEMPRE
CHAMA ATENÇÃO POR ONDE PASSA, JÁ QUE É UMA
CRIANÇA LINDA DE CABELOS ENCARACOLADOS, BEM
BRANQUINHA E OLHOS AZUIS.

Texto: Luciana Piris

A

Fotos: Arquivo Pessoal

atriz mirim, Ana Júlia Silva dos
Santos é filha do casal Ana Paula
e Everton Júnior, e com apenas
4 anos de idade, a pequena encanta todos por onde passa. Sua alegria é
contagiante.
Hoje, Ana atua na série da Record e está
encantada com o papel e o ritmo das gravações. Tanto que concilia seus estudos no
Jardim de Infância Brilho Celeste numa boa.
De acordo com a mãe Ana Paula, quando os
horários coincidem com o da escola, pedimos à coordenadora a aula gravada para ela
assistir em casa, ou Ana Júlia vai à escola no
horário da manhã fazer com a outra turma. E
depois fazemos os exercícios no dia seguinte
quando a escola envia para casa.
O sonho de Ana Júlia sempre foi ser famosa. E que ela vive escutando os colaboradores da loja de seu pai Everton o chamá-lo
de chefe para lá, chefe para cá. E como Ana
quer ser famosa igual o pai, decidiu ser atriz
com a ajuda de sua mãe.
A carreira começou meio por acaso,
com sua mãe sempre a apoiando. Como
sua beleza sempre chama atenção por onde
passa, já que é uma criança linda de cabelos

Ana Julia com o elenco da série Reis, da Record
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encaracolados,
bem branquinha
e olhos azuis.
A Ana sempre
foi uma criança
muito esperta e
ativa. E sempre
tinha alguém para
falar: “Que menina linda! Porque
não trabalhar
como modelo e
atriz. Ela é uma
criança de perfil
diferenciado.” Foi
daí que a mãe começou a procurar
e investir em fotos profissionais
para ver se a Ana
gostava da ideia.
Como o jeitinho da Ana sempre foi muito comunicativo, solto
Ana Júlia com seus bonecos preferidos: Maria Clara e JP
e ficava super a
vontade para foclaro o carinho também. “Sempre explico
tos. A mãe resolveu investir mais um pouquinho até que tudo direitinho a Ana, que está sendo vista
veio a oportunidade de fazer um modelo por todo mundo e ela adora”, explica a mãe
fotográfico para lojas infantis. Um convite Ana Paula.
para ser agenciada profissionalmente. “E chegou a tão esperada oportunidade de atriz na
série na Record TV. onde ela amou participar,
foi muito bem durante toda a participação”,
conta a mãe Ana Paula.
Com mais de 8 mil seguidores nas mídias
sociais, Ana Julia adora o carinho dos fãs.
A pequena atriz tem redes sociais, que é
administrada pela sua mãe, há pouco mais
de 3 anos. O canal sempre foi usado como
um diário fotográfico. Só que foi ganhando seguidores de forma rápida. E após a
A pequena atriz com seu pai, Everton Júnior e
participação de Ana na série da Record, o
em momento do passeio, Ana com sua mãe
número de seguidores foi aumentando e

Rodrigo Soares/Agência Cintra/Divulgação

Ana Júlia Santos
da Rede Record,
ama ser famosa
e ir ao parque de
diversões

PERFIL

Posando para o ensaio fotográfico da
Agência Cintra
Já quando é parada na rua e perguntando se ela é a atriz. Ana Julia com sua simpatia
ímpar, sorri e conversa com seus fãs com

muito carinho. De acordo com a
mãe, ela acha tudo muito novo.
Um pouco bagunceira, Ana
Julia ama brincar com todos os
seus brinquedos de uma só vez!
A pequena prefere a dupla de bonecos: Maria Clara e JP, que amou
ganhar de presente de Natal. E
ganhou também uma cachorrinha
bem pequenita, chamada Luna.
Ana Julia aproveita bastante sua
família, já que os pais são empresários e possuem uma loja. O pai de
Ana Júlia trabalha de noite e passa
bastante tempo com a família.
Logo, quando a pequena atriz não
está na escola ou atuando, ela está
com seus pais.
Ana ama músicas infantis.
Tanto que a sua preferida é a música Três Palavrinhas. E ama o filme
Frozen. Nos próximos desafios é
continuar atuando, já que Ana se
achou neste mundo. De acordo
com sua mãe, Ana Julia ainda não
faz curso devido a pouca idade.
“Geralmente só com 4 anos, mas
pretendo sim colocar em cursos de
TV, cinema, teatro”, conclui.

Ana Júlia Santos
Qual seu brinquedo preferido? Bonecas.
Livro que mais gostou? Livro de princesas.
Trilha sonora preferida? Três palavrinhas.
Filme/Animação? Frozen.
Cantor ou cantora que admira? Yasmin Veríssimo, pois
ela canta e dança. E a Ana gosta muito de dançar.
Um sonho? Viajar de avião.
Viagem que mais gostou? Búzios.
Quem são seus melhores amigos? Léo Riccio e a prima
Ana Clara.
Tem medo de alguma coisa? Cavalo.
Tem alguma mania? Não.
Cor preferida? Rosa.
Um lugar que mais gosta de ir? Parque de diversões.
Que herói da ficção gostaria de ser? Princesas, ela gosta
muito de ouvir as histórias de todas elas.
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FEIRAS

E

ncerrada no dia 16 de março, após
quatro dias de muito movimento,
negócios, relacionamento e conteúdo, a ABRIN 2022 recebeu mais
de 13,6 mil profissionais de todos
os estados brasileiros e o Distrito Federal.
O varejo, público focado na realização

ABRIN 2022 recebeu mais de 13,6 mil
profissionais de todos os Estados brasileiros.
de negócios com as marcas expositoras,
representou quase metade deste total, 45%

Audir Giovani, da Novabrink (Baby Brink
e Rosita), durante a Abrin-2022.
- em 2020, foi 35%. Em números absolutos,
a quantidade de lojistas e distribuidores

Estande da Brinquedos Bandeirante.
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desta edição
foi de 1.200 a
mais do que na
anterior.
A
ABRIN
2022 recebeu
também um
grande número de visitantes
internacionais,
vindos de 20
países não só da
América Latina,
mas também
dos Estados
Unidos, Reino
Unido, Holanda,
Portugal,
Lituânia,
Paquistão
e
outros.

Abertura

SE HAVIA DÚVIDA SOBRE O COMPARECIMENTO DE
LOJISTAS NA ABRIN 2022, ENCERRADA QUARTA-FEIRA (16
DE ABRIL) NO EXPO CENTER NORTE, EM SÃO PAULO, POR
CONTA DOS EFEITOS DA PANDEMIA, ELA FOI DISSIPADA
JÁ NO PRIMEIRO DIA, DOMINGO. ALÉM DE INÚMEROS
LANÇAMENTOS E BOM NETWORKING, SETOR COMEMORA
REDUÇÃO DO IPI APÓS 47 ANOS

Com 132 expositores e 1.500 lançamentos, a ABRIN 2022 abasteceu o
mercado para as datas comemorativas mais importantes do setor.

Logo no domingo (13 de
abril), dia da abertura, a quantidade de visitantes que passaram pelo credenciamento da
Francal Feiras, promotora do evento em parceria com a ABRINQ – Associação Brasileira
dos Fabricantes de Brinquedos, foi avaliado
como acima das expectativas pelas marcas
expositoras (veja depoimentos abaixo).
Com 132 expositores e 1.500 lançamentos, a ABRIN 2022 abasteceu o mercado para
as datas comemorativas mais importantes do
setor, Dia das Crianças
e Natal. Neste ano, as
compras foram garantidas principalmente
pela indústria nacional,
ministro da
que segundo a ABRINQ,
Ciência, Tecrecuperou mercado dos
chineses e atualmente nologia e Inoresponde por 75% da vações, Marcos
produção.
Pontes, visitou a
“Foi um dos me- ABRIN 2022 no
lhores primeiros dias segundo dia e se
dos últimos anos”, diz
encantou com as
Synésio Costa, presidente da ABRINQ, a novidades que
respeito da abertura vão fazer a aledo evento no domingo, gria das crianças
dia 13.
nas próximas datas festivas.

No segundo dia da ABRIN 2022, 14 de
março, Synésio Costa forneceu aos jornalistas
os números de 2021 da indústria de brinquedos, de acordo com o dirigente, o setor
fechou 2021 com faturamento de R$ 7,8
bilhões, 4% acima de 2020 (R$ 7,5 bilhões),
ano que já havia superado o anterior.
Segundo ele, se mantidas as variáveis
atuais, o crescimento deste ano deve evoluir
para mais 6%, perfazendo R$ 8,3 bilhões para

Ministro Marcos Pontes visita a
ABRIN-2022

O

A segurança foi reforçada para que as
medidas sanitárias fossem cumpridas.

Junto aos negócios, que permitiram ao
varejo de brinquedos antecipar sua programação do ano todo, a ABRIN 2022 colaborou
para que toda a cadeia acompanhasse as
constantes transformações no comportamento dos consumidores e nos processos
de gestão e marketing para melhorar seus
resultados.
O evento ofereceu a seus visitantes um
conjunto de experiências e conteúdo voltados às novas técnicas para modernizar as
lojas, melhorar o atendimento aos clientes
e aumentar as vendas. Com um conteúdo
dinâmico e interativo, o ABRIN Talks traz
especialistas de varejo com temais atuais e
relevantes, ampliando conhecimento e contribuindo para o crescimento dos negócios.
Com 25 especialistas em diversas áreas e
16 horas de palestras dinâmicas e interativas,
o ABRIN Talks apontou os temas mais atuais
e relevantes para capacitar, conectar, inspirar
e trazer inovação à rotina dos lojistas.

Marcos Pontes, ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovações, interage com o
público durante sua visita à feira.

VISITAÇÃO TOTAL
2020

2022

14.436 13.657

+
1.200
35%

45%

lojistas e distribuidores

a indústria nacional. “Um mercado de R$ 12
Fonte: Francal Feiras
bilhões pelo preço nas lojas”, estima.
O dirigente informou que em 2010 o
São elas: Linx, Infracommerce, Webjump,
consumo per capita de brinquedo no País
JET e Oto.
era de 4 por pessoa, e no ano passado subiu para 11, o que fez com que a indústria
Segurança
nacional ampliasse o número de empregos
A ABRIN 2022 ofereceu um ambiente
gerados, hoje em torno de 36.500.
seguro para todos seus visitantes e demais
A sazonalidade das vendas, segundo
públicos ao seguir as determia estatística anual da entidade,
nações das autoridades quanto
em 2021 seguiu anos anteriores,
à exigência da comprovação de
concentradas em mais de 50% nos
vacina para acesso ao evento.
meses de julho, agosto, setembro
Outras medidas sanitárias
e outubro, para abastecer as lojas
incluídas no protocolo desenvolno Dia das Crianças e Natal.
vido pela Francal Feiras com base
No último ano as importações,
nas normas vigentes – aferição
em sua maioria concentradas
da temperatura, uso correto de
na China, decresceram de 77,3%
máscara em todos os ambientes
para 75,8%, dando espaço para a
fechados, manutenção do distanindústria nacional aumentar sua
ciamento social e higienização
produção. Com isso o número
constante das áreas comuns –
de empregos gerados passou de
reforçaram a segurança de todos
35.832 para 36.500.
que passaram pelo evento.
A inflação no período para os
brinquedos ficou em 5%. As venPalavra do Expositor
das do setor em todo o mundo
A ABRIN 2022 nos surpreenpassaram de US$ 102 bilhões em Um imenso hub de descanso foi formado bem no centro da feira
deu
positivamente. Aumentamos
devido à desistência de expositores.
2020 para US$ 109,1 bilhões ano
o volume e a qualidade das nepassado.
gociações com representantes de
Prestigiada por mais de 200 influenciaDentro do conjunto de experiências todo o Brasil e, positivamente, recebemos
dores, a ABRIN foi durante os quatro dias de oferecidas aos lojistas, a Arena ABRIN reuniu novos clientes do Paraguai, Argentina, Chile,
realização um dos assuntos mais comentados empresas especialistas em prover o varejo Uruguai e outros países da América Latina.
nas redes sociais e mobilizou o mercado, físico e digital com soluções tecnológicas Roberto Cardeña, diretor-presidente da
fazendo o ecossistema do brinquedo respirar para melhorar o atendimento, a gestão e NIG Brinquedos
e viver negócios, informação, lançamentos e os resultados.
A ABRIN foi um grande presente, não
reconhecimento de marca.
imaginávamos que 2022 seria uma surpresa

Experiências e Conteúdo

Abrin/Divulgação

ABRIN 2022 tem visitação
elogiada, reflete bom
momento do setor e
impulsiona o varejo

Carlos Alberto e Paulo Roberto Bazzo,
da Cotiplás
Glauber Filho e Suzanne Jensen, da
Roma Brinquedos.

Sérgio Cury, da Mimo
Toys

CONTINUA NA PÁGINA 23
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Adijomar Brinquedos, onde
a inovação está presente na
empresa desde a sua concepção

HÁ 27 ANOS EM LARANJAL PAULISTA (SP)
FABRICANDO BRINQUEDOS, HOJE OCUPA ÁREA DE
15 MIL M2, ONDE PRODUZ 200 ITENS, INOVANDO
E CONQUISTANDO O PÚBLICO INFANTIL

A

Adijomar Brinquedos está localizada
em Laranjal Paulista, um dos principais
pólos de fabricação de brinquedos
do Brasil. A unidade fabril ocupa mais de
15 mil m2. E a empresa completou 27 anos
de experiência no setor com projetos de
expansão em execução e mais de 200 itens
nos mais variados brinquedos com bonecas,
carrinhos, caminhões plásticos, bonecos de
vinil, dinossauros de diversos tipos e itens
para a primeira infância.

Victório em conjunto com
as suas esposas. hoje a terceira geração administra a
empresa.
A inovação está presente na empresa desde a sua
concepção. Tanto que a participação da Abrin reforçou a
estratégia de negócio “Nossa
grande aposta foi o Extreme
Park e os Copos Interativos,
deixando
nossa linha
de dinossauros cada
vez mais
Adilson Dalanezi (à esq.) e Adilson Dalaneze Junior,
completa e
diretores da Adijomar Brinquedos
interativa”,
que o copo faça um “scan” dos movimenrevela o
Paulo Manis, do departa- tos da criança e com o app, a criança ou
mento de Desenvolvimento adulto consegue comandar o que está
dentro do copo. Tudo para atender com
da Adijomar.
A Adijomar Brinquedos magia às crianças que amam o Mundo dos
lançou durante a Abrin Dinossauros.
As expectativas da empresa são positivas
2022, uma série de novos
produtos como: Extreme para esse ano. “Projetamos um crescimenPark Max, produto idealiza- to significativo, estamos preparados para
do para cativar a criançada atender a
Extreme Park Max, idealizado para cativar a criançada no
para soltar a imaginação. demanda”,
mundo dos dinossauros
Neste brinquedo temos revela o exeAté que há uma nova reestruturação uma fazenda de dinossauros, onde os pe- cutivo. Já
na empresa, que é batizada de Adijomar quenos vão prender e soltar os dinos nas sobre a parBrinquedos, fundada pelos filhos do Sr. baias. O produto tem cerca que contém ticipação da
encaixes para montar como quiser. E ainda Abrin, o executivo Paulo
acompanha um jeep e 4 dinossauros.
Outro lançamento imperdível da Manis revela
Adijomar Brinquedo, realizado na Abrin que o even2022, são os copos personalizados da Linha to foi surDino que tem App Exclusivo para a criançada preendendelirar! São 4 modelos exclusivos, como o te.”Superou
T-Rex, Pterodáctilo, Ranforrinco e Triceratops. nossas ex- Mônica Baby - Hora da
A integração do on-line para o off-line pectativas”,
Papinha
dos copos é incrível. A tecnologia permite conclui.

Adijomar Brinquedos
Estr. Mun. João Hermano Pessin s/n – km 0,600 – Bairro
Indaguaçu

Ao todo foram 14 lançamentos na
Abrin-2022

10

Dino com som foi uma das apostas da
Adijomar Brinquedos

CEP 18500-000 - Laranjal Paulista - SP
Tel.: (15) 3383-9700
www.adijomar.com.br / adijomar@adijomar.com.br

11
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Brinquedos Anjo aposta na
diversificação de produtos

P

resente no universo infantil desde
1995, a Brinquedos Anjo marcou
a cidade do interior de São Paulo,
Laranjal Paulista. O foco sempre foi e continua sendo traduzir o mais puro sentimento
da criança: a felicidade.
A unidade fabril da Brinquedos Anjo
possui 25 mil m² de área construída,
onde são produzidos mais de 4 milhões
de brinquedos por ano. E a preocupação
com qualidade e segurança é constante,
tanto que todos os brinquedos contam
com o sistema de qualidade de certificação
INMETRO. Garantindo assim, a diversão
da criançada.
Nesta edição da Abrin, a empresa
lançou mais de ao todo somam 45 lançamentos para o ano de 2022. A Brinquedos
Anjo fez a grande aposta em apresentar
diversas propostas de produto, que já
haviam no mercado.
Os principais lançamentos foram
Violet: Uma linda coleção das bonecas
mais charmosas. Elas vieram para colorir e

MAIS DE 45 LANÇAMENTOS MARCAM A
PRESENÇA DA BRINQUEDOS ANJO NA ABRIN

diversificar a brincadeira com seus cabelos
super compridos e roupas super estilosas.
Outro lançamento foi o Angels
Collection: Os bebês mais fofos nas
versões Dodói e Xixi. Na versão dodói,

aguinha, ele faz xixi. Com um corpo de
enchimento especial, torna o toque muito
macio e gosto de abraçar.
E claro, não pode ficar de fora o brinquedo Super Babies, que são super bebês
chegaram para proteger e alegrar
o seu dia. O produto é produzido
100% em vinil e em diversas cores para colecionar. ´Para alegrar
ainda mais as brincadeiras das
crianças, possuem um designer
moderno e super diferente do
mercado com suas máscaras e
cabelos coloridos.
Para João Gilberto Ghiraldi,
diretor da Brinquedos Anjo, a
expectativa é muito boa, perante
ao mercado mundial, principalJoão Gilberto Ghiraldi, com a esposa Andréa e a
mente com a dificuldade da imfilha Renata, na Abrin-2022
portação dos produtos chineses.
acompanha o kit dodói com diversos
acessórios para cuidar de seu bebê e na
versão xixi acompanha uma linda chupeta
com cordão, mamadeira, naninha e ao dar

Brinquedos Anjo
Rod. Marechal Rondon, km 180,6
CEP: 18500-000 – Laranjal Paulista (SP)
Tel./Fax: (15) 3383-9988

Coleção Milly & Mike, dos gêmeos mais
fofos que adoram tomar sorvetinho

12

Bonecas Violets são coloridas para
garantir o estilo e criatividade

vendas@brinquedosanjo.com.br
www.brinquedosanjo.com.br

FEIRAS

Biemme foca na América do Sul
para atender com qualidade e
confiabilidade

COM VISTA AO FUTURO E VONTADE DE CRESCER
PARA ALEGRAR CADA VEZ MAIS A VIDA DAS
CRIANÇAS

Linha Sonho Encantado da Juju Teófilo.

P

resente no universo infantil desde 1975
e com descendência italiana, a companhia Biemme é referência no mercado
de Ride-On no país. A estratégia de crescimento da companhia começou com a fusão
da operação de Brasil e Argentina para
atender a América Latina com qualidade e
comprometimento às crianças.
A Biemme do Brasil iniciou suas atividades no ano de 2.000, com uma planta na
cidade de Lorena (SP) com alta capacidade
produtiva e com alto desenvolvimento
tecnológico.
E nessa participação na Abrin não poderia ter sido mais benéfica. Para a Biemme,
a feira foi muito boa para as vendas e networking da companhia. “Acreditamos, que
aos poucos, a economia melhore para que
possamos vender muitos brinquedos,” declara o presidente da Eduardo Franco Saddemi.
A participação da BIEMME na Abrin
apresentou catorze novos produtos imperdíveis para a criançada brincar até se cansar.
Os destaques são a apresentação da marca
Massey Ferguson, uma réplica do trator com
6 volts e com a opção de pedal e caçamba.
O diferente é que esse modelo tem uma resina em alto relevo localizada na frente do

veículo, que
fará a
criança
se sentir mais
parecida

Os destaques foram a apresentação da marca Massey Ferguson, uma réplica
do trator com 6 volts e com a opção de pedal e caçamba.

Juju Teófilo esbanjou simpatia ao vivo na
apresentação da sua linha de brinquedos.

de maquinário, da mesma marca,
o tradicional amarelo presente nas
principais zonas rurais brasileiras.
E acompanhando as principais
tendências do mercado digital
infantil, a BIEMME apresentou
também a Linha Sonho Encantado
da Juju Teófilo, uma grande influenciadora com mais de 2,5 milhões de seguidores na plataforma
Instagram. Essa linha, que é pura
fofura, tem carrinho de boneca,
cadeirinha de comer, cadeirinha
de balanço, mini carrinho de feira
e mini carrinho de supermercado.

com o modelo real.
A BIEMME também lançou o trator pink
da marca Valtra. São tratores com 12 v. A exclusividade da cor é em homenagem às ações
de combate ao câncer de mama. E na linha

Biemme do Brasil
Rod. Presidente Dutra, s/n - Km 56
CEP 12605-467 - Lorena - SP
Telefone: (12) 2124-6600

Lançamento da trator Valtra na cor pink.
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E na linha de maquinário, da mesma
marca, o tradicional amarelo.

vendas@biemme.com.br
www.biemme.com.br

15

FEIRAS

Líder incentiva o
desenvolvimento e alegria com
seus produtos

EMPRESA PAULISTA, LÍDER
BRINQUEDOS
APOSTA, DURANTE A ABRIN, NOS LICENCIADOS
PARA UNIVERSALIZAR SEUS BRINQUEDOS

por meio de
seus produtos. E
durante a Abrin
não poderia ser
diferente, foram lançamentos inéditos que
o mercado já
aguardava.
A nova linha vinil da Turma da Mônica é um dos
O primeiro
lançamentos da temporada 2022.
lançamento foo tradicional bairro do Ipiranga, em
ram os bonecos
São Paulo, a Líder Brinquedos come- de vinil Bolofofos, com os
çou suas atividades há 34 anos com personagens Pow, Ricky,
a fabricação de bolas de vinil. O trabalho Bunny e Sophie. Com meCom portfólio de 325 SKUs, a Lider acredita que
dedicado e perspicaz fez com que ganhasse didas em média 15cm de
a
feira Abrin conseguiu superar as expectativas e
notoriedade no mercado.
altura. Encantaram muitos
evidenciou a retomada do mercado.
E ampliou a sua participação no mercado compradores por sua embade brinquedos, após a decisão estratégica da lagem inovadora. Sem contar,
coleções da DC Super Friends, Mundo Bita
empresa de investir em brinquedos plásticos é claro, do sucesso que os personagens vem e Turma da Mônica.
e elevar a sua participação, mas as inovações
da empresa não param por aí.
O ano de 2000 foi crucial para a Líder
alcançar novos desafios quando decidiu se
inserir no mercado de brinquedos licenciados
com as marcas reconhecidas por todas as
crianças e adultos. Essa foi o salto da empresa, que em poucos anos se tornou a maior
fabricante de brinquedos do Brasil.
Para Amanda Zinato, a qualidade que
buscamos até hoje incentiva o desenvolviGeraldo Zinato, diretor-presidente da
Amanda Zinato, diretora de marketing aposta
mento e traz alegria para todas as crianças
Lider Brinquedos durante a Abrin.
na ampliação da linha de bonecos de vinil.

N

tendo com as crianças.
Já a outra novidade da Lider foi a coleção
MillePacco, que são bonecos em miniatura,
composto por “body” e “skin”, que podem
ser trocados entre os personagens de acordo
com a criatividade e imaginação das crianças. Esses produtos foram licenciados nas

E por último, mais uma nova licença da
Lider são os bonecos de vinil As Pistas de
Blue, que tem 17cm de altura e são totalmente articulados.

Lider Brinquedos
Estr. Do Guaraciaba, 595 - Sertãozinho
CEP: 09370-840 – Mauá (SP)
Tel./ Fax: (11) 4544-1305 / 4543-5000

Os bonecos licenciados Peanuts e da Lilica
também tiveram de grande destaque.
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Os bonecos de vinil Bolofofos dos
personagens Pow, Ricky, Bunny e Sophie.

liderbrinquedos@liderbrinquedos.com.br
www.liderbrinquedos.com.br

17
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Direção a excelência são as
diretrizes da Bee Toys

EMPRESA INOVA COM LANÇAMENTOS IMPERDÍVEIS
NA ABRIN, UMA EVOLUÇÃO GIGANTESCA NA LINHA
E NA SUA ESTRUTURA, QUE COM TODA CERTEZA
TRARÁ BONS RESULTADOS A CURTO PRAZO

Bruno Rossi, gerente Comercial da Bee Toys, apresenta um
dos lançamentos da empresa de Laranjal Paulista (SP)

A

Bee Toys trabalha com diretrizes para
atender o mercado de brinquedos
com eficiência. Localizada em Laranjal
Paulista, no interior de São Paulo, a empresa
foca em produtos onde o universo da fantasia e diversão permeiam os seus corredores.
Inspirada no conceito de colméias, onde
todos trabalham muito e são bem organizados. A Bee Toys começou suas atividades
em 2011 fabricando e comercializando brinquedos de qualidade para todo o cenário

Dino Park Invencible: bonecos
infláveis do gigantesco predador
jurássico chamavam os visitantes para
conhecer os lançamentos da empresa

18

nacional e internacional, com
produtos de alto padrão de
inovação.
Tanto que durante a sua
participação na Abrin reEstande da Bee Toys que levou ao mercado 53
gistrou mais de 40 super lançamentos em 2022, uma evolução gigantesca na
lançamentos. De acordo
linha e na estrutura da empresa.
com Bruno Rossi, gerenFeroz e poderoso dinossauro híbrido,
te Comercial, da Bee Toys,
“nossa grande aposta para 2022 está vol- 100% em vinil e articulado, com seus mais
tada para toda nossa linha de lançamentos, de 74cm, promete dominar todas as
somando 2021 onde não tivemos ABRIN. brincadeiras.
Para Rossi, a feira Abrin 2022 foi espeMas levamos ao mercado 53 lançamentos
tacular.
”Sentimos os clientes muito empolem 2022, onde trouxemos mais de 40 lançamentos. Uma evolução gigantesca na linha gados com a volta da feira após o período
e na estrutura da empresa que com toda de restrições da pandemia. A ausência de
certeza nos trará bons resultados a curto alguns grandes expositores, nos deu uma
maior visibilidade justamente num ano chaprazo”, conclui o executivo.
A Bee Toys possui certificação NM 300, ve para nossa empresa, como dito acima,
que é a norma do INMETRO que impõe os onde trouxemos quase 100 novos produtos
para exposição”, conclui.
padrões de segurança para brinquedos.
“A Bee Toys na contramão do mercado,
A Beetoys participa da Abrin 2022 com
diversos lançamentos, como a coleção não parou de investir”, revela Bruno Rossi Brave Girls, que é um grupo de amigas gerente Comercial, da Bee Toys.
super descoladas e prontas para a diversão! Tudo muito único e personalizado.
Cada uma vem com temáticas e acessórios
diferentes. Assim a criança pode brincar
de cuidar de um pet super fofinho, ou ser
uma doutora! Que tal arrasar no look com
seu closet recheado? Ou ainda se produzir
Bee Toys
toda, fazendo vários penteados com sua
R. Joel Elias Silveira Leite, 650- Bairro São João
mais nova companheira, Brave Girls Fashion!
Tel./Fax: (15) 3283-7920
Colecione, conheça e divirta-se com todas.
CEP 18500-000 - Laranjal Paulista – SP
O outro lançamento é o Dino Park
www.beetoys.com.br/
Invencible: o gigantesco predador jurássico!
vendas@rotobrinq.com.br
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Milk Brinquedos desenvolve
produtos com qualidade de
fábrica de sonhos

FEIRAS

EMPRESA LOCALIZADA EM LARANJAL PAULISTA,
NO INTERIOR DE SÃO PAULO APRESENTA
INTERAÇÃO COM EXPOSITORES NA ABRIN.

é uma fábrica de sonhos para as crianças
se divertirem.
Milk Brinquedos tem
em seu DNA o poder
de repassar o que um
brinquedo tem na vida
da infância de cada
criança. Já que estimula o desenvolvimento
motor, a imaginação e
a criatividade.
Focada em se adaptar a novas realidades, a equipe da Milk
Brinquedos mantém
os mais rigorosos processos de qualidade no
A Milk aposta em produtos populares,
Diogo (à dir.) e Rafael Silveira Leite, junto a familiares no
com preços bem acessíveis visando
desenvolvimento de
estande da Milk Brinquedos durante a feira Abrin.
sucesso nos produtos.
seus produtos. Tudo
Milk Brinquedos é uma fábrica loisso para que o brinversão Solapa, que se encaixou
calizada em Laranjal Paulista (SP) e
quedo chegue impebem no preço de mercado.
após anos de trabalho com muito
cável nas mãos das
Para Gilmar Molon, gerente
afinco, dedicação e compromisso a empresa
crianças.
comercial da Milk Brinquedos, o
E para amevento foi bastante movimenpliar a sua
tado, “vimos as tendências de
presença nas
mercado e foi muito positivo”,
principais lojas
destaca.
de brinquedos
Agora a Milk aposta em prodo país, a Milk
dutos populares, afinal com
Brinquedos
preço bem acessível a probabiparticipou da
lidade de sucesso nos produtos
Abrin
com
é maior nesse momento de
lançamenoscilação econômica.
tos como a Outro lançamento de sucesso
espetacular foi o dinossauro, que é um
Linha Reborn brinquedo todo articulado.
Premium, que
contou com
uma instalação especial. A empresa
montou um berço, que foi a grande
sensação do evento. Uma vez que
a ação rendeu inúmeros resultados
Milk Brinquedos
nas mídias sociais.
Rod. Eng.º Oswaldo Nardini, s/nº, KM 0,890
Outro lançamento de sucesso foi
CEP 18500-000 - Laranjal Paulista - SP
o dinossauro, que é um brinquedo
Tel.: (15) 3383-9595
Gilmar Molon, gerente comercial da Milk
todo articulado, em duas cores de
Brinquedos, apresenta um dos lançamentos,
www.milkbrinquedos.com.br
embalagem grande e também na
como a espetacular Linha Reborn Premium.

A

sac@milkbrinquedos.com.br
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Sambatoys apresenta mais de 55
brinquedos para que as crianças
inventem suas próprias histórias

PARA A EDIÇÃO DE 2022, A SAMBATOYS SE
REINVENTOU E TROUXE MAIS DE 55 INCRÍVEIS
LANÇAMENTOS PARA COMPOR SUA COLEÇÃO.

Os diretores da Samba Toys Diogo e Luís
Leite (2o da dir. p/ esq.) junto a equipe de
colaboradores e representantes da empresa.

A

Samba Toys cria brinquedos originais, cavalos e soldacriativos e modernos para superar as dos! Tudo para
expectativas dos pais e das crianças. A desbravar épicas O movimento no estande da Samba Toys superou às expectativas
empresa investe na qualidade e eficiência de batalhas em uma do expositor e os lançamentos da empresa foram surpreendentes.
seus produtos, tanto que tem a certificação
Cozinha, e ainda
NM300, que impõe os padrões de segurança
um mercadinho!
nos brinquedos.
Hoje a Samba
Com o sistema 100% informativo que
Toys tem mais
aumenta a eficácia e unifica todo o desenvolde 300 produvimento dos produtos e a distribuição em cada
tos em seu portpedido realizado. Tudo isso para agilizar os
fólio. Mesmo
processos produtivos e administrativos. Tudo
com o período
é realizado com ética e transparência, acima de
de pandemia, a
tudo com engajamento para dar aos seus clienempresa realites, tanto pais como as crianças, a satisfação.
zou investimenA empresa trabalha com uma linha extensa
tos altos em
de brinquedos únicos e exclusivos, como: trimoldes e está
ciclos, babies, blocos de construção. Durante
esperançosa.
a Abrin, a Samba Toys lançou durante a Abrin
A grande aposta para 2022, durante o evento, foi a coleção Happy
“A feira Abrin
2022, mais de 55 novos produtos para dispoFamilies, junto de seus 3 carismáticos personagens Gusta, Lisa e Lucas.
2022 surpreennibilizar por todo o território
deu qual possível
nacional. Como a linha Happy
expectativa, teve um retorno surpreendente,
Families Casa na Árvore: Judy
aventura de outra era.
Parque de Diversões, que é a
A grande aposta para com um cenário favorável e esperançoso.
coleção completa e colorida,
2022, durante o evento, foi a Seu retorno prova que dias melhores vicomposta por Roda Gigante,
coleção Happy Families, junto rão!”, revela Filipe Contó, gerente Comercial
Carrinho de Algodão Doce,
de seus 3 carismáticos perso- da Samba Toys.
Barco Viking, Carrossel com
nagens Gusta, Lisa e Lucas,
Pôneis, Xícaras Gira gira e uma
Pets 100% feitos em vinil malinda boneca Judy. Todos os
cio, fofinho e atóxico, trazem
brinquedos são exclusivos,
em uma brincadeira completa.
e possuem particularidades
A linha abrange uma Casa na
que funcionam, giram, rodam
Árvore totalmente dinâmica
e interagem de verdade.Há
e texturizada; Um Parque de
Samba Toys
também o Medieval Castle:
Diversões com Roda Gigante,
Rod. Marechal Rondon, s/nº, KM 183,300
Um fantástico castelo totalCarrinho de Pipoca, Carrossel
CEP 15700-000 - Laranjal Paulista - SP
mente customizado e inspirado Filipe Contó, gerente
de Pôneis, Barco Viking e
Tel.: (15) 3287-5655
Comercial
da
Samba
nos mais puros detalhes da
Xícara Gira Gira; casinha
Toys, com um dos
www.sambatoys.com.br
Idade Média. Dragões, canhões,
com temas Quarto, Sala e
lançamentos da marca.
comercial@sambatoys.com.br
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Brinquedos Maptoy apresenta
soluções inteligentes

a Maptoy apresentou o Fantastic
Parking- novas
cores, Baby Play
(mesa divertida),
Racing
Tower,
DE OLHO NO PÚBLICO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SEUS
Baldinho didático
e Torre Girafinha
BRINQUEDOS TÊM DESIGN DIFERENCIADO E CORES VIBRANTES
didático. Tudo para
garantir o desenlinha Maptoy de brinquedos está
volvimento motor,
presente no mercado nacional desde sensorial e psicológico das crianças.
2007, oferecendo soluções inteliA grangentes para satisfazer as crianças de forma de aposta
criativa e segura. Para assegurar esse desen- da Maptoy
volvimento
é o público
infantil com
da primeira
segurança,
infância, ou
a Maptoy
seja, crianapresenta
ças de até
brinquedos
três anos.
com design
E a particisem arespação no
tas, cores
evento foi
vibrantes e
benéfica,
tudo o mais
tanto que
arredondaprojetam
do possível.
crescer
Na edi- Torre Girafinha didático
15% ainda Perci Totini, diretor da
em destaque
Maptoy
ção da Abrin,
em 2022.

A

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 9

Estande da Maptoy que tem projeção
de crescimento de 15% ainda em 2022.
“Nossa empresa mantém investimentos
anualmente , independente da pandemia”,
declara o diretor da Maptoy, Perci Totini.

Zippy Toys renovou o seu portfólio
Movimentação no estande da Royal
Toys
tão positiva. Desde domingo tivemos bastante
movimento, muitos pedidos, e é assim que tem
que ser.
Rebecca Konig, diretora da Pica-Pau
A feira foi fantástica, sensacional e surpreendente! Um divisor de águas. O fato de ter iniciado
em um domingo foi muito bom. Nós notamos
que as pessoas se preparam para vir, e isso mostra

A gente gostou muito do movimento, não
sabíamos como seria a aceitação do público.
No final das contas, nos surpreendemos. Nosso
estande ficou bem cheio todos os dias, os clientes
vieram nos visitar e acabou sendo muito além das
nossas expectativas.

os dias, não paramos em nenhum momento, e
acho que as pessoas estavam realmente querendo fazer novos contatos, novos negócios. Foi
muito bom ter vindo e ter exposto.
Rodrigo Harsteln, diretor-presidente da
Xalingo
Recebemos bastante visitas de lojistas de
todos os cantos do País, além da presença de
novos compradores e abertura de clientes.
Também recebemos compradores da Colômbia

Maptoy
R. Fernão Dias Paes Leme, 226
Tel./Fax: (11) 2421-3499
CEP: 07044-180 - Guarulhos - SP
www.maptoy.com.br/ sac@maptoy.com.br

Brasgroup Baby, novidades em
puericultura
como o Brasil é encantador, mesmo diante das
dificuldades, somos uma locomotiva gigante
que não para.
Carlos Cardoso, Sócio-Diretor da Cardoso Toys
O movimento deste ano superou a nossa
expectativa. A gente não esperava o movimento
que foi no primeiro e segundo dia. A feira, de uma
maneira geral,
foi muito boa.
Fabiana
Maciel, supervisora de
Marketing da
Brinquedos
Bandeirante
A ABRIN
está muito
bacana! O primeiro dia nos
surpreendeu
com muitas visitas ao estande, inclusive
com clientes Renato Pereira, da Zuca
Toys e Altimar
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novos e pedidos fechados. E a estrutura está
excelente.
Danielli Santos e Karina Santos, departamento
Comercial da Buba

Calesita-Tateti com novidades na Abrin

Pietro Lauriola (2o da esq. p/ dir) e
equipe da Mercotoys
Viviane Tamborim, gerente de Marketing da
Fun Divirta-se/Barão Distribuidor
Acreditávamos que as pessoas estavam em
busca de novidades. A feira foi muito boa, e os
dois primeiros dias superaram as expectativas
com bons negócios e grandes clientes que vieram
de várias partes do país.
Alexandre
Marques,
gerente de
Vendas da
Pais e Filhos
A feira foi
muito boa.
Logo no domingo já tivemos uma
agradável
surpresa com
milhares de
pessoas circulando no
evento. Nosso
estande esteve
lotado todos

Terezinha de Roz, da
Lua de Cristal

Estande da Yestoys na feira
e Estados Unidos.
Jéssica Belantani, analista de Marketing da
Candide
Tivemos um dos melhores movimentos desde
2018, com abertura de novos clientes e outros
que nem estavam previstos para visitarem a feira.
Importante que recebemos a visita das grandes
redes de varejo, o que é fundamental para
o sucesso de
uma feira deste porte. Além
disso, recebemos compradores internacionais, como
da Argentina
e outros países da américa
Latina.
Miguel Angls
Solís, gerente Comercial
Martin Schworer e
da Sunny
Brinquedos Carlos A. Kuehl, da Maral
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FEIRAS

FEIRAS

Amanda Zinato, gerente de marketing
da Apolo Brinquedos

BAMBOLA BRINQUEDOS

Para a Bambola Brinquedos, que lançou
o Baldinho de ferramentas, o evento foi sucesso e surpreendeu o mercado. De acordo
com Mariana Capelete, Desenvolvimento de
Produtos da Bambola, acredito que houve
uma superação das expectativas, mesmo que
altas foram superadas.
“O mercado reagiu e aproximou muito o

PAIS & FILHOS

Já a empresa Pais & Filhos participou do
evento e está otimista quanto às expectativas de negócios de acordo com Alexandre
Marques, gerente de Vendas da Pais &
Filhos, existe a expectativa de crescimento
de 2 dígitos sobre 2021. “Otimismo!”, declara.
Tanto que a empresa está investindo em
novos produtos, estrutura e em novas aqui-

Alexandre Marques (na foto à esq.), junto a equipe de vendas
e Faber Lalucci, ao lado da esposa, diretor da Pais & Filhos
cliente que sentia falta desses eventos. O mercado desafiador e instável, em toda instabilidade
estão as maiores possibilidades de crescimento.
O olhar para o novo se torna possível e necessário. Apostamos em renovação, conclui Capelete.

BRINQUEDOS PICA PAU

Já a fabricante de brinquedos Pica Pau
declara que estar na ABRIN foi um grande presente. “Não imaginávamos que 2022 seria uma
surpresa tão positiva. Desde domingo, tivemos
bastante movimento, muitos pedidos”, declara
Rebecca Konig, diretora da Pica-Pau.
A empresa se preparou para participar do
evento. Foram 67 lançamentos para comemorar
os 60 anos da Pica Pau esse ano. Com uma série
de lançamentos tanto para meninos como meninas, a empresa apostou nas maletinhas para
as meninas com itens que toda criança sonha
para brincar. E para os meninos a aposta foi
destaque o Looping, que permite que a criança
brinque com utensílios iguais dos adultos. Tanto
que vem junto com as caixas e cartelas com
ferramentas. “Nossa expectativa para o ano é
bastante positiva”, declara Tadeu A. Ribeiro,
gerente nacional de vendas da Pica Pau.
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José Konig, diretor da
Brinquedos Pica Pau
Atualmente, a Pupee conta com cerca
de 150 produtos e principalmente produtos
licenciados como Barbie, Polly Pocket, Little
Mommy, Jurassic World, Como Treinar o Seu
Dragão, Trolls, Spirit entre outros.
Para a executiva, a Feira Abrin é a maior
feira de brinquedos da América Latina. “Foi imprescindível para a conexão com nossos clientes, colaboradores e fornecedores”, conclui.

Nelly e Thiago Bazzo, diretores da Pupee Brinquedos, durante a Abrin

sições, recentemente adquiriu a Brasilflex e
a Latoy (que já estão no grupo).
“Acreditávamos que as pessoas estavam
em busca de novidades. A feira foi muito
boa. E superaram as expectativas com bons
negócios e grandes clientes que vieram de
várias partes do país” declara o executivo.

PUPEE BRINQUEDOS

BABY BRINK/ROSITA (NOVABRINK)

Enquanto a NovaBrink lançou mais de 50
novos itens durante a edição o evento e gostou
do resultado ao focar em produtos diferenciados e com uma pegada no digital, como os
bonecos Maria Clara & JP, a boneca Ladybug,
do
grande sucesso
Miraculous e
a Nova versão
do boneco
Lucas Neto.

O grande diferencial da Pupee nesta edição
da Abrin é a linha de brinquedos de Jurassic
World. Já que o
filme está com estreia prevista para
junho no Brasil.
“Acreditamos
que teremos
um grande ano
para os nossos
Baby Dinos que
são ferozmente adoráveis!”,
prevê Daniel
Zambianco,
Jaqueline Bacheti, do marketing da Nathor Bicicletas, diz “estamos
Desenvolvimento
otimistas com as próximas datas do varejo: Dia das Criança e Natal.”
e Marketing.

Estande da Epoch Magia, com as marcas SuperMario, Aquabeads e Sylvanian Families

Para o diretor de marketing da Novabrink,
GGB Plast é uma empresa responsável
Germano Brandino, o evento foi um sucesso, e pela fabricação de produtos de plástico como
representou um marco importante de nosso brinquedos. A empresa segue quase duas
negócio nessa retomada agora, com a situa- décadas de operação na cidade de Caxias do
ção geral da pandemia sob controle.”Teremos
um ano desafiador, por conta de eleições, Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E seus
Copa do Mundo, resquícios da pandemia e lançamentos foram as linhas de tratores de
baixo preço, linha de blocos de montar (
guerra”, releva.
A Novabrink
fazenda, princesas, animais e dinossauros)
acredita que será
e a linha de jogos de tabuleiro.
um bom ano e de
Para o diretor da GGB, Giovani Boff,
crescimento no
são mais de 300 produtos no portfólio, ou
mercado de forma
geral, impulsionado pelos conteúdos de cinema, os quais são
um importante
pilar do negócio
de brinquedos
mundialmente.
“Mantemos os investimentos em
novas linhas de
produto, como
o lançamento de Felipe Bazzo (à esq.) Fabrício Bazzo, diretores da Bambola Brinquedos
nossa marca de
fantasias, a Super Magia”, conclui o executivo.
seja, todos esses com preços competitivos.
“A pandemia nos ensinou mais sobre invesNATHOR BICICLETAS
timentos e pretendemos investir mais nos
A Nathor Bicicletas lançou uma série de
próximos anos”, declara.
produtos licenciados, foram as parcerias negociadas durante a pandemia com produtos
que fazem parte do universo infantil, como o
licenciamento do Pinguim Content, com os
personagens Charlie, o entrevistador de coiresente no mercado de brinquedos desde
sas e O Show da Luna. E claro, sem deixar de
abril de 2004, a revista Brincar trouxe para
mencionar a parceria com a Disney, trazendo
a
feira
Abrin toda a diversidade da publicação,
os personagens mais presentes na vida, não
graças ao seu conteúdo interativo, destacado
só das crianças, mas dos pais também.
Atualmente, a empresa tem no portfólio 83
tanto na publicação impressa e digital e redes
produtos e 17 linhas. E está com expectativas
positivas de acordo com os indicadores do mercado, o setor de brinquedos deve crescer 6%
em 2022. Para a executiva Jaqueline Bacheti, do
marketing, estamos otimistas com as próximas
datas do varejo: Dia das Crianças e Natal.

EPOCH MAGIA

Já a Epoch Magia, que atua com licenciamento, fechou esse ano a Linha Super
Mario. E prevê que as Sylvanian Families e
Aquabeads cresçam significativamente com
o lançamento inédito. Para o gerente de
marketing Katsunori Shiraki, “vamos voltar
a investir no PDV, assim como na decoração
de gôndola, customização, e demonstração.
E em relação à mídia, nós aumentamos o
investimento na campanha digital na pandemia e vamos mantê-lo”, declara o executivo.

APOLO BRINQUEDOS

Com 37 novos produtos, a Apolo
Brinquedos trouxe para a Abrin-2022 o otimismo acima de tudo.
“Reduzimos os investimentos nos últimos
2 anos porém em 2022 já estamos voltando aos patamares pré-pandemia, Amanda
Zinato, gerente de Marketing da empresa. “E
a principal aposta neste ano é a ampliação
da nossa linha educative”, declara.
Ao todo a Apolo possui 144 SKUs em seu
portfólio, já os proncipais lançamentos foram
os Blocos de Montar 104 peças, os bonecos
gêmeos Léo e Valentina que possuem 60cm
de altura, corpo em tecido e membros e
cabeça em vinil, e os bonecos Lucca e Manu
possuem as mesmas características dos
anteriores, porém com outro tom de pele
promovendo a inclusão das crianças negras.

Revista Brincar destaca a edição #100 digital

P

GGB BRINQUEDOS
PARTICIPARAM DESTA COBERTURA:
EDUARDO SANTOS (DIRETOR) E
LUCIANA PIRIS (TEXTOS) E LAURENI
FOCHETTO (FOTOS).

Os visitantes da Abrin puderam ter acesso
ao conteúdo interativo da publicação no
estante da Brincar

Lauremi Fochetto

Ernesto Boff (à dir.) e Iracilda, ao lado do Giovani, diretores da GGB Brinquedos

Eduardo Santos, diretor de Redação da revista
Brincar, durante o evento de brinquedos.

sociais, como Instagram, facebook e Youtube.
Eduardo Santos, diretor de Redação da
Brincar disse que o evento de retomada do
setor foi bem-vindo e que as ações de marketing da revista também colaboraram, em
muito, com o pleno êxito da feira.
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M

istério: qual objeto o culpado usou para fazer a
magia da transformação? Em Detetives Prédio
Azul, o objetivo do jogo é se tornar um dos
famosos detetives do trio Maria Flor, Max e Zeca ou
até mesmo Berenice, a fim de juntar as pistas pelo
tabuleiro e descobrir quem os transformou.

Playmobil: novos
itens chegam
ao catálogo
da Sunny
Brinquedos

A

Sunny Brinquedos, uma das principais importadoras de brinquedos licenciados do país, acaba
de anunciar novidades em sua linha Playmobil,
no Brasil. Inspirados em franquias de sucesso, os
itens que chegam para ampliar o portfólio da marca
trazem como protagonistas as licenças de James Bond
e Esquadrão Classe A, grandes sucessos do audiovisual,
que transcenderam gerações.
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Por falar em magia, a Estrela lança Procurando
em Hogwarts Harry Potter. É preciso ajudar o bruxinho a descobrir o responsável pelo desaparecimento
em Hogwarts, e cada jogador deve tentar descobrir
o responsável, a arma e o local do desaparecimento.
Se o seu palpite estiver correto, bingo: ganha o jogo
e salva um bruxo do interrogatório de
Voldemort e seus Comensais da Morte.
Uma imersão do universo Estrela
ao longo de décadas. Em O Grande
Colecionador de Brinquedos, a busca
é por conquistar a maior e mais completa coleção de sucessos da Estrela ao
longo das décadas de 60, 70, 80 e 90,
por meio de leilões, onde os jogadores
disputam cada brinquedo.
Premium Games
Com mecânica mais complexa e
mais componentes, a linha da Estrela

Mattel/Divulgação

As novas bonecas fazem parte da
linha Fashionista, na qual a marca
ressalta a diversidade e inclusão, que
tem mais de 175 looks
Barbie com vitiligo, o modelo foi um dos cinco
maiores best-sellers fashionistas nos Estados
Unidos.

é ampliada com o Front Total, jogo de cartas que
simula batalhas entre nações aliadas contra o Eixo
na Segunda Guerra .Mundial. O primeiro a vencer
três batalhas é declarado vencedor. Muita história e
estratégia para os participantes.

Líder do segmento, a Estrela lança sete novos jogos
para entreter toda a família

Os destaques contam com cenários e objetos que Volta para o futuro, que apresentam os personagens
fizeram parte das aventuras mais famosas vividas por de Salsicha, Fred, Velma, Marty McFly, Jennifer Parker e
personagens como o agente secreto 007 e o icônico Biff Tannen, retornam ao portfólio da importadora, tanto
Baracus. A van mais conhecida do mundo e o clássico para a alegria dos que cresceram com as produções,
Aston Martin DB5 cinza são réplicas exatas dos veículos quanto da nova geração apaixonada por cultura pop.
exibidos nas telas e seguem cada detalhe
da série e dos filmes. Fascinando os colecionadores de carros em miniatura, todos
os gadgets foram desenvolvidos para tirar
o fôlego dos fãs e trazem para dentro de
casa as melhores fugas já gravadas.
Além disso, as linhas City Action e
Dino Rise também complementam os
novos brinquedos do catálogo. Enquanto
bonecos e acessórios do mundo policial
preparam a cidade de Playmobil para
enfrentar qualquer aventura, as lendas
de Dino Rock vêm acompanhadas de
armaduras e apetrechos para vencerem a
Com réplicas de veículos e personagens marcantes,
Batalha de Gigantes. Por fim, os playsets
lançamentos da linha despertam a memória de
com os itens do filme Scooby-Doo e De
quem assistiu produções que marcaram época

Hasbro traz
inovações na
brincadeira em
lançamentos
do primeiro
semestre

A

Hasbro, empresa de brinquedos e jogos norte-americana, lança nova linha de bonecas
Baby Alive e Play-Doh, trazendo uma proposta
diferente para cada brincadeira. Com Baby Alive, as
crianças poderão vivenciar como seria de um dia
no SPA, relaxando, fazendo as unhas, penteando o
cabelo ou até usando uma máscara facial, exaltando
a importância do auto cuidado ainda criança. Já as
massinhas Play-Doh vieram com a temática de pet
shop e veterinário, relembrando, por meio da brincadeira, a importância de cuidar dos animais.

Mattel divulga
aumento em
seus resultados
financeiros

A

Mattel, maior fabricante de brinquedos do
mundo, divulgou hoje (02) seus resultados
financeiros do primeiro trimestre de 2022.
No período, as vendas líquidas aumentaram 19%,
o que representa vendas líquidas de US$ 1.041
milhões, em relação ao mesmo período do ano
anterior. O aumento foi liderado pelo faturamento
bruto mundial de bonecas, que foi de US$ 396 milhões, um aumento de 4% conforme relatado e 8%
em moeda constante, impulsionado pelas marcas
Barbie e Polly Pocket.
O presidente global da fabricante de brinquedos,
Ynon Kreiz, celebrou os altos números em vendas líquidas e lucro operacional. “Nosso forte desempenho
continuou com crescimento em todas as regiões e
nas categorias das nossas marcas. Esses resultados
estão alinhados com nossa estratégia de expandir os
negócios de brinquedos baseados em IP da Mattel”,
conta Kreiz. “A cadeia de suprimentos da Mattel está
desempenhando um papel fundamental em nosso
sucesso. Todas as nossas fábricas estão totalmente
operacionais e estamos trabalhando com nossos
parceiros de varejo para garantir que o produto
esteja disponível nas prateleiras para atender à
demanda do consumidor. A perspectiva para o ano
inteiro é forte, esperamos aumentar a participação

Alinhado às tendências, a nova Baby Alive Glam
O brinquedo Play Doh Veterinário e Pet Shop
Spa possui um mecanismo ativado por água para vem com um filhote com pelo de massinha que as
pintar as unhas e revelar a maquiagem através da crianças podem cortar e estilizar. Além disso, elas
máscara facial. Enchendo o vidrinho de esmalte de podem cuidar da saúde do pet tirando as pulgas e
mentirinha com água gelada, as crianças podem examinado a língua de massinha que cresce para fora.
fazer as unhas da boneca, e assim revelar a cor Assim, as crianças aprendem que os animais também
do esmalte das mãos e pés da boneca. Da mesma
precisam de cuidados. É um consenso comum entre
forma, a máscara revela uma maquiagem surpresa,
os defensores de animais que eles têm a capacidade
só mergulhá-la na água fria antes de usar.
Além disso, ela permite várias outras formas de de ter percepções conscientes do que acontece e do
brincar. Assim como em um SPA, as bonecas podem que os rodeia, eles também têm sentimentos como
receber um banho de banheira, na água de verdade, tristeza e alegria.
ganhar um lindo penteado e maquiagem. Com Baby
Alive, a brincadeira se torna totalmente interativa
e as crianças
podem aproveitar junto o dia de
spa, aproveitando
para aprenderem
a importância e a
necessidade dos
cuidados pessoais
para o bem-estar
Novos brinquedos de Play-Doh e Baby Alive são a aposta perfeita para
desde cedo.
as crianças se divertirem
Hasbro/Divulgação

Jogos da
Estrela têm
magia, desafio,
investigação
e diversão na
certa

Estrela/Divulgação

B

arbie anuncia sua primeira boneca com
aparelhos auditivos como parte da linha
mais diversa e inclusiva do mercado. Dando
continuidade à jornada da marca e para garantir

Sunny Brinquedos/Divulgação

Barbie lança sua
primeira boneca
com aparelhos
auditivos e Ken
com vitiligo

que as crianças se sintam representadas, a linha
Fashionistas inclui no sortimento ainda um Ken
com vitiligo, uma Barbie com perna protética
e outras opções de Ken, como um modelo com
cabelo enraizado.
A linha Barbie Fashionista, desde sua criação, traz bonecas com diferentes tipos de corpo,
variados tons de pele, estilo de cabelo, cores de
olhos, bonecas com deficiência e muitos looks
que, ano após ano, renova sua oferta no sortimento. São mais de 175 bonecas já lançadas
até o momento. Em 2021, oito das dez bonecas
mais populares da linha eram diversas, inspirando meninas a contarem suas histórias e a
encontrarem itens que as representassem. Outra
curiosidade: em 2020, ano de lançamento da

de mercado e reiteramos nossa orientação para
2022 e as metas para 2023”, fala.
De acordo com Anthony DiSilvestro, CFO da
Mattel, “a Mattel teve outro trimestre excepcional e
estamos muito satisfeitos com o início do ano. Nosso
desempenho de primeira linha se beneficiou do
aumento dos pontos de distribuição, bem como dos
varejistas reabastecendo os estoques baixos após
a forte temporada de festas e se preparando para
apoiar os lançamentos de produtos vinculados aos
lançamentos nos cinemas. Olhando para o futuro,
continuamos esperando um crescimento das vendas
líquidas em 2022 em 8-10% em moeda constante,
impulsionado pelo crescimento em nossas categorias, lideradas por nossas marcas poderosas e pela
marca American Girl, bem como nossas categorias
Challenger. Esperamos alcançar um forte crescimento no segundo trimestre e continuar a melhorar o
fluxo de caixa livre, a taxa de conversão e o índice
de alavancagem para todo o ano”.

Internacional aumentou 16% conforme relatado
e 24% em moeda constante, impulsionado pelo
crescimento em Veículos (incluindo Hot Wheels),
Bonecas (incluindo Barbie e Polly Pocket) e Figuras
de Ação, Conjuntos de Construção, Jogos e Outros
(incluindo Jurassic World, MEGA e Lightyear).
O faturamento bruto mundial de bonecas foi
de US$ 396 milhões, um aumento de 4% conforme
relatado e 8% em moeda constante, em relação ao
primeiro trimestre do ano anterior, impulsionado
principalmente pelo crescimento de Barbie e Polly
Pocket, parcialmente compensado por declínios na
American Girl.
O faturamento bruto mundial para bebês, crianças pequenas e pré-escola foi de US$ 206 milhões,
um aumento de 12% conforme relatado e 15% em
moeda constante, impulsionado principalmente pelo
crescimento da Fisher-Price e Thomas & Friends.
O faturamento bruto mundial de veículos foi de
US$ 282 milhões, um aumento de 31% conforme
relatado e 36% em moeda constante, impulsionado
principalmente pelo crescimento em Hot Wheels,
enquanto o para figuras de ação, conjuntos de
construção, jogos e outros foi de US$ 281 milhões,
um aumento de 41% conforme relatado e 44% em
moeda constante, impulsionado principalmente pelo
crescimento em figuras de ação (incluindo Jurassic
World e Lightyear) e conjuntos de construção (incluindo MEGA).

Visão geral financeira - 1T 2022
Para o primeiro trimestre, as vendas líquidas
aumentaram 19% e 22% em moeda constante, em
relação ao primeiro trimestre do ano anterior. A
Receita Operacional Informada foi de US$ 80 milhões, um aumento de US$ 46 milhões, e a Receita
Operacional Ajustada foi de US$ 90 milhões, um
aumento de US$ 59 milhões. O lucro reportado por
ação foi de US$ 0,06, uma melhoria de
Mattel/Divulgação
US$ 0,38 por ação, e o lucro ajustado por
ação foi de US$ 0,08, uma melhoria de
US$ 0,18 por ação.
As vendas líquidas no segmento
Internacional aumentaram 16% conforme
relatado e 24% em moeda constante.
Sede da Mattel nos Estados Unidos
Já o faturamento bruto no segmento
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ECONOMIA

ASSOCIAÇÃO

O

CRESCIMENTO EXPRESSIVO NAS
VENDAS NOS MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO JÁ FAZ O
SETOR REVER AS PREVISÕES PARA O
RESTO DO ANO

setor de shopping centers registrou um
aumento de 34,8% nas vendas no primeiro
trimestre de 2022, é o que aponta o balanço trimestral realizado pela Associação Brasileira
de Shopping Centers (Abrasce), com base em
levantamentos do Índice Cielo de Varejo em
Shopping Centers (ICVS-Abrasce). Em termos reais,
quando descontada a inflação, a alta foi de 22,2%.
Foi o primeiro resultado positivo apresentado
pelo varejo dos shoppings no período desde 2019,
quando teve um crescimento de 8,5%. Em função
da pandemia do coronavírus, nos anos seguintes
os shoppings acumularam resultados negativos de
-9,1%, entre janeiro a março de 2020, e de -25,9%
no mesmo intervalo de 2021.
Os bons números também foram influenciados pelos resultados da variação anual do mês de
março, que apresentou uma adição de 132,5% nas
vendas em relação a 2021. Em fevereiro, o setor já
tinha apresentado crescimento anual de 10,6%. No
primeiro mês do ano, o crescimento foi de 10%
em relação a janeiro de 2021.
A recuperação no trimestre foi observada em
empreendimentos de todas as regiões do Brasil,
mas o destaque ficou por conta de duas regiões
que cresceram acima da média nacional: Norte
(42,7%) e Sudeste (38,1%). Todavia, todas as
demais regiões registraram fortes elevações nas
vendas com o Centro-Oeste tendo uma subida
de 32,9%, o Nordeste (31,6%) e o Sul (28,5%).

Ticket Médio - O ticket médio dos
consumidores nos shoppings apresentou uma ligeira variação negativa de
7,6% e foi de 127,88 ante os R$ 138,38
dos três primeiros meses de 2021.
Contudo, foi registrada uma elevação de
9,5% sobre o mesmo trimestre de 2020
e um aumento ainda maior (13,8%) em
relação a 2019, período que antecedeu
a pandemia.
Perspectivas - Para 2022, a projeção inicial dos shoppings era de um
Foi o primeiro resultado positivo apresentado pelo varejo
incremento de 13,8% nas vendas, mas,
dos shoppings no período desde 2019, quando teve um
diante dos atuais resultados, a Abrasce
crescimento de 8,5%.
agora estima números ainda maiores
Humai, o aumento significativo no número de
e espera que o setor cresça 17,3%,
quando descontada a inflação a previsão é de visitantes e os bons resultados mensais do volume
de vendas em todas as regiões pesquisadas levam
um crescimento real de 9,2%.
Fluxo - O número de visitantes nos shoppings à conclusão de que o setor de shopping centers
também segue aumentando e estimulando cada não apenas recupera-se dos danos causados pela
vez mais o comércio dentro deles, principalmente crise sanitária do coronavírus, mas também se
em função de um número maior de brasileiros aproxima com velocidade do patamar pré-panimunizados contra o coronavírus. Foram regis- demia. “São resultados animadores que mostram
trados aumentos no fluxo de pessoas em janeiro consumidores retornando cada vez mais aos sho(22,3%), fevereiro (24,2%) e em março um salto ppings com segurança e procurando o lazer que
de 153%, em função da base deprimida de 2021, proporcionamos. Os investidores e empreendeem decorrência da 2ª onda de fechamento em dores do setor devem começar a colher cada vez
mais frutos neste período de retomada do setor
março do ano passado.
Na avaliação do presidente da Associação e 2022 está se mostrando ainda mais promissor
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco que imaginávamos”, finaliza o executivo.

Real Digital será
mesmo uma
criptomoeda?
Entenda as
diferenças

O Pix causou grandes mudanças
no comportamento do brasileiro,
tendo sido facilmente adotado
pela população. Mas o Real Digital
seria diferente ao permitir movimentação de valores existentes
apenas no meio virtual.
“Enquanto Bitcoin, Ethereum e
outras criptomoedas são descentralizadas, um CBDC é emitido por
uma instituição financeira. Assim,
o Real Digital seria na verdade
uma versão virtual do dinheiro
Banco Central anunciou planos de lançar versão digitalizada
da moeda brasileira, mas nomenclatura pode confundir
físico. O que traz diversas vantagens, desde economia na manuainda que utilize tecnologias de seguranfatura
de
cédulas e moedas até transações
ça típicas desse formato”, explica Rafael
facilitadas
por meios digitais”, detalha
Serradura, diretor comercial do Grupo
Serradura.
O
CBDC perde as características
InterAg, especializado no mercado de cripsimilares
a
um
ativo financeiro, típicas das
toativos. A novidade será um CBDC (Central
criptomoedas,
porém tem ganhos signiBank Digital Currency), uma Moeda Digital
Emitida por Banco Central. As movimenta- ficativos, especialmente para a economia
ções com Real Digital seguem na esteira nacional. O Real Digital terá mesmo valor
da digitalização de transações financeiras. do Real tradicional.

P

alavras como criptomoeda e blockchain
estão cada vez mais sendo usadas
em todo o mundo, sempre ligadas à
inovação e tecnologia. Quando o Banco
Central anunciou, em novembro de 2021, o
desenvolvimento do Real Digital, esses termos logo foram associados à novidade. Mas
é importante definir as diferenças do que se
esperar desse projeto do Bacen, como os
especialistas mais atentos já perceberam.
“O Real Digital não pode ser considerado uma criptomoeda por diversos fatores,
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Palavra do
Presidente

Eduardo Santos/arquivo Brincar

Vendas em shopping centers
crescem 34,8% no primeiro
trimestre de 2022, aponta
Abrasce

Synésio Batista da Costa, presidente de ABRINQ

E

m 1983, quando começamos a ABRIN,
não tínhamos a dimensão que a mesma
alcançaria nos anos que se seguiriam.
Hoje, em 2022, 39 anos depois, nos con-

Nova tributação
pode aumentar
em 60% preço
em apps
de compra
internacional

O

governo federal prepara uma uma medida provisória para taxar produtos de
baixo valor que são vendidos em apps
de compra internacional, como AliExpress,
Shopee, Wish, e também impactaria o Mercado
Livre (que tem CNPJ no Brasil). A ação é uma
resposta a uma demanda de empresários brasileiros, liderada por Luciano Hang, dono da
rede Havan, que consideram que pagam mais
impostos que estas plataformas.
A política vai seguir dando o tom na Bolsa?
Vai. E você pode aproveitar as melhores oportunidades. Saiba como!
A nova tributação seria uma mudança na
atual legislação que taxa em alíquota única
de 60% apenas os produtos que passam dos
50 dólares (aproximadamente 250 reais). Nos
cálculos feitos pelo Instituto Brasileiro de
Gestão e Planejamento Tributário (IBGPT),
com exclusividade para EXAME, esta mesma
regra valeria para produtos de qualquer valor.
Ou seja, toda mercadoria comprada nestas
plataformas teria um imposto de 60%.

solidamos
como a 4a
maior feira
de brinquedos do
mundo,
atrás somente de
Hong Kong, Nuremberg e Shanghai. Muitas
feiras europeias, asiáticas e latinas fecharam
ou se focaram em negócios locais, nestes
anos todos.
Com mais de quatro centenas de fábricas o Brasil é o último elo produtor de
brinquedos em escala industrial, depois
dos asiáticos é claro. A indústria se recria
e mostra sua sempre nova força na Feira e
não é diferente este ano, apesar de todos os
efeitos adversos da pandemia da Covid-19.
Mais de mil brinquedos novos estão sendo
exibidos nesta Abrin, incorporando a nova
variável do momento: “a emoção”, na busca
por encantar as crianças e consolidar a confiança do varejo.
Os quase dois anos de pandemia foram

tensos e difíceis, mas nunca nos disseram
que seria fácil. Todos se esforçaram, a classe fortaleceu vínculos, a Entidade operou,
as pessoas aprenderam novas formas de
relações e estamos estruturando as bases
para um grande salto de crescimento do
brinquedo no Brasil, para alcançarmos em
2022 um mercado com 75% dos brinquedos
vendidos, produzidos localmente e 25%
deles provenientes de importação, numa
convivência harmônica e respeitosa.
Com os movimentos comerciais mundiais
o formato do negócio está em transição para
um futuro que não sabemos bem como
será, os focos são outros e a partir de agora
nossas ações estarão voltadas para tolerância zero com atitudes “erradas” e valorizar
o ato de brincar: estas são as novas senhas
do jogo.
Synésio Batista da Costa
Presidente da Abrinq
(Nota da redação: Texto produzido originalmente para o Catálogo Oficial da feira Abrin-2022

O GOVERNO FEDERAL PREPARA UMA UMA MEDIDA PROVISÓRIA PARA
TAXAR PRODUTOS DE BAIXO VALOR QUE SÃO VENDIDOS EM APPS DE
COMPRA INTERNACIONAL, COMO ALIEXPRESS, SHOPEE, WISH
Atualmente, as plataformas de marketplace
internacionais assemelham-se às lojas duty
free, também conhecidas como free shops,
presentes nos aeroportos internacionais. São
um ambiente onde o consumidor final pode
fazer compras sem ser tributado, dentro de um
limite estabelecido pelo governo.
“Comprar produtos do exterior por aplicativo deve se tornar mais burocrático, caro e
demorado, retraindo a relação de consumo do
brasileiro. E talvez o custo-benefício para o serviço alfandegário e do fisco nem valha a pena,
com maior volume de produtos de pequeno
valor para classificar, controlar e fiscalizar”,
avalia Douglas Herrero, sócio-diretor do IBGPT.
Havia uma expectativa de que a Receita
Federal implementasse a nova regra até o
fim de abril, o que ainda não ocorreu. Mesmo
que seja publicada agora em maio, deve haver
um tempo de transição — cerca de 90 dias —
para que o fisco e as plataformas possam se
adaptar à nova taxação. Oficialmente, tanto
do Ministério da Economia quanto a Receita
Federal não comentam sobre o assunto.
Combate à pirataria
Mesmo que os produtos sejam vendidos
por um preço maior, haveria benefícios com a
medida, como análise de todas as mercadorias

que chegariam do exterior. A Receita Federal
poderia checar de maneira mais abrangente se
há algum tipo de falsificação, o que ajudaria a
indústria nacional, os sites e plataformas locais.
É neste sentido que o Mercado Livre
defende uma possível medida provisória no
modelo que está se construindo dentro do
governo. Atualmente, a plataforma tem 5%
das suas vendas feitas por pessoas físicas e que
poderiam ser impactadas pela nova taxação.
“Essa regra de não tributar foi feita para
venda entre pessoas físicas. E algumas plataformas fizeram modelo de negócio em uma
brecha de interpretação como se fosse uma
venda não profissional, e na verdade você
tem milhares de produtos entrando no país
sem nenhuma taxação, e produtos que são
falsificados, sem nota fiscal, sem recolher o
ICMS. Essa sequência de ilegalidades gerou
este movimento e que a gente apoia”, explica
Ricardo Lagreca, diretor jurídico sênior do
Mercado Livre no Brasil.
A publicação procurou a AliExpress, mas
a empresa não se manifestou devido ao período de silêncio do fechamento do ano fiscal
da companhia. A reportagem não conseguiu
contato com a Shopee e Wish.
Fonte: exame.com
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VAREJO

Ri Happy e PBKIDS têm
novas embaixadoras:
Fernanda Gentil, Debby
Lagranha e Laura Neiva

O

APRESENTADORA E ATRIZ CRIARÃO CONTEÚDOS
VOLTADOS PARA A FAMÍLIA PARA AS PRINCIPAIS MARCAS
DA COMPANHIA, ENQUANTO A INFLUENCIADORA DEBBY
LAGRANHA DIVULGARÁ PRODUTOS PARA RECÉMNASCIDOS E CRIANÇAS PEQUENAS DA RI HAPPY BABY

PUERICULTURA

Fotos: Grupo Ri Happy/Divulgação

Grupo Ri Happy, maior empresa bem pensadas e
brasileira do varejo de brinquedos individualizadas.
do Brasil, anuncia as novas embai- Laura vai poder
xadoras das suas principais marcas. conhecer e tesA apresentadora Fernanda Gentil será a cara tar em primeira
da Ri Happy nas redes sociais, a atriz Laura mão os lançaNeiva representará a PBKIDS e a influencia- mentos, alguns
dora Debby Lagranha irá divulgar produtos deles exclusivos
para bebês da categoria Baby.
da PBKIDS e
Fernanda Gentil foi escolhida pela Ri com proposHappy para falar sobre família e como os tas inovadoras,
brinquedos e a diversão são importantes além de mospara estreitar os laços e para o desenvol- trar a variedade
vimento pleno das crianças, não só com de brinquedos
seu filho, mas com todos ao seu redor. Os comercializados
conteúdos irão focar na qualidade do tempo pela marca,
em família. “Porque infelizmente a quantidaA Ri Happy
de é quase sempre menor do que a gente Baby, categostaria, né? Então que a gente valorize cada goria voltada
minuto, hora ou dia juntos para termos mo- para enxoval
Fernanda Gentil é a nova embaixadora da Ri Happy
mentos inesquecíveis”, postou Fernanda no de bebê, escoInstagram.
posicionamentos e valores. Ter a Fernanda
A parcelheu a apresen- Gentil, Laura Neiva e a Debby Lagranha no
ria extrapotadora de filmes nosso time vai aproximar Ri Happy, PBKIDS e
la as redes
e novelas infantis Ri Happy Baby ainda mais dos nossos cliensociais. A Ri
Debby Lagranha. tes e colaboradores”, avalia Carolina Braune,
Happy vai
Ela já é parceira Head de Marketing do Grupo Ri Happy.
participar de
da Ri Happy, mas
ações sociais
agora vai
da ONG da
criar conapresenteúdos
tadora, a
específiCaslu, com
cos para
doações a
mães e
instituições
gestantes
que a entina fase
dade presta
de preassistência,
paração
levando
do enxobrinquedos
val e nos
e alegria
primeiros
para mais
meses
crianças.
do bebê.
Laura
Debby
Neiva é a
comparembaixadora
tilha nas
da PBKIDS.
suas reA atriz vai
des a maDebby Lagranha é a nova embaixadora da Ri Happy
produzir
ternidade
Baby
conteúdos
real e vai
atuando
testar e
como uma espécie de curadora de brin- indicar produtos da linha Baby.
quedos, passar suas impressões e indicar
“Nossas novas embaixadoras
os seus favoritos. A proposta é incentivar são a cara das marcas. Os conteúque os clientes conheçam mais a fundo os dos que cada uma delas já comprodutos vendidos nas lojas e no e-com- partilha em suas redes sociais estão
merce da PBKIDS, incentivando escolhas muito sintonizados com os nossos
Laura Neiva é a nova embaixadora da PBKIDS
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BOMBA TIRA-LEITE
MAM APRESENTA AO MERCADO A BOMBA TIRA-LEITE 2 EM 1,
COM EXTRAÇÃO DE LEITE MATERNO MANUAL OU ELÉTRICO.

PUERI EXPO-2022
EVENTO DE PUERICULTURA REAGENDA
SUA REALIZAÇÃO PARA MAIO DE 2022

DO BICO PARA O CANUDO
COPOS DE TREINAMENTO 2 EM 1, MAIS UM
LANÇAMENTO DA SKIP HOP
31

A

Koelnmesse Brasil anuncia uma nova data para a realização das feiras 55ª FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor
Infantojuvenil e Bebê e 5ª Pueri Expo — Feira Internacional
de Negócios em Puericultura, devido à atual situação da Covid-19
no Brasil. O evento será adiado para 25 a 28 de maio de 2022
no Expo Center Norte, em São Paulo / Brasil. Justas as feiras reforçam seu foco na realização de negócios, e promovem ainda
esse ano em formato virtual, rodadas de negócios, importantes
para o desenvolvimento econômico de todo o setor de produtos
infantis do país.
“O compromisso com o bem-estar de todos os parceiros
envolvidos no evento é a nossa maior prioridade. Nesse sentido,
tendo em conta a crise em curso, somos obrigados a reorganizar
todas as nossas estratégias de realização das feiras FIT 0/16 e
PUERI EXPO. Sabemos a importância de manter os laços com
todas as entidades envolvidas no nosso setor e promover continuamente a geração de negócios, que é a nossa força motriz, mas
respeitando todas as medidas e orientações estabelecidas no que
diz respeito à segurança e saúde, decidimos adiar nossas feiras
para 2022. Durante este período todas as decisões foram muito
difíceis de tomar, mas dada a situação atual, certamente foi a
acertada. Na verdade, o impacto econômico é enorme e esperado,
mas temos certeza que sairemos deste desafio mais fortes do que
nunca, realizando um grande evento no próximo ano. “, afirma
Jonathan Tadayuki, Gerente de Projetos da Koelnmesse no Brasil.
O maior evento do setor infantil na América Latina tem a
expectativa de reunir aproximadamente 10 mil lojistas vindos
de todo o Brasil e de outros países, além de mais de 300 marcas
expositoras, incluindo os principais players do mercado da moda
e puericultura. Além da exposição de produtos, a FIT 0/16 e a
Pueri Expo promoverão rodadas de negócios com compradores,
atrações gratuitas aos visitantes, com o objetivo de levar o conhecimento aos profissionais do mercado.
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D

urante
todo o
mês de
março, a FisherPrice promove
o Mês do Bebê.
Nesta edição, a
campanha conta
com descontos
especiais em
dezenas de produtos disponíveis em lojistas
parceiros, como
Amazon e Ri
Happy. Além de
ter até cashback
e
preços
diferenciados.

Do bico para o canudo

D

Copo com canudo da Skip Hop para se adaptar aos diferentes
estágios do bebê

Linha de produtos Fisher Price em promoção
no Mês do Bebê

Fisher-Price Tapete Diversão na Piscina
Para o bebê curtir o verão e brincar horas a fio! Essa é a proposta do
tapete com tema de piscina que apresenta cores brilhantes e animais
simpáticos. E o melhor faz o bebê se sentir como se flutuasse na piscina. O
tapete já vem com brinquedos, incluindo até um brinquedo para favorecer
a dentição em formato de picolé, um óculos de mergulho, um tubarão e
um chocalho de limonada. Além de 12 cartões de marco mensais. Tudo
isso para que o bebê brinque de bruços até sair engatinhando pela casa.

Menos bagunça na hora das
refeições

Fazendo o tuk tuk
Ideal para bebês, o Fisher-Price chocalho da Lhama, com uma fofa
bandana e pé macios, divertirá o seu bebê. O produto ao ser agitado dá
para ouvir os anéis com diversos sons ou ao colocar a cabeça para baixo
para fazer o chocalho funcionar. Também possui pés em tecido macio, uma
fofa “bandana” e sela escondida para o bebê descobrir e explorar.
Hora da papinha
A introdução alimentar é um período importante e longo na vida das
crianças. E para facilitar essa nova fase: a cadeira refeição portátil da FisherPrice apresenta conforto com três ajustes de altura.
Tudo isso com design para se encaixar em qualquer mesa e cintos adequados para serem ajustados nas mais diversas superfícies. Tem também
um porta copo integrado. E é fácil de transportar, já que tem uma alça.

A

mamentar ajuda no desenvolvimento imunológico dos
bebês. E em época pós pandemia se tornou um fator
essencial para desenvolvê-lo com mais amor e atenção.
Pensando na praticidade, a MAM apresenta ao mercado a Bomba
Tira-leite 2 em 1, com extração de leite materno manual ou
elétrico. Tudo com muito mais praticidade e sem fazer “aquele”
barulho. A facilidade também acontece porque esse novo modelo
chega ao mercado na versão unitária ou dupla.
O aleitamento materno é uma experiência única entre mãe e
filho. “Desenvolvemos a nova linha para oferecer ainda mais apoio,
segurança e facilidade às famílias no processo de amamentação”,
comenta Leandro Bazello, diretor-geral da MAM no Brasil.
Essa nova linha de bombas são ergonômicas. Tem motor bivolt,
são recarregáveis e não há necessidade de fios ou pilhas. Além de
um painel touchscreen para os principais ajustes tanto no modo
de estimulação e para extração. Tudo para facilitar a vida com o
mais novo integrante da família.

N

Fisher-Price Lhama Amigável
A doçura e fofura da Lhama pretende estimular o lado sensorial dos
pequenos. A almofada dá suporte ao bebê à medida que ele se desenvolve (ajuda no apoio das costas, quando o bebê começa a ficar sentado).
Facilita também a criança a dar a sustentação para se erguer e começar a
engatinhar. O interessante do mais famoso e querido mamífero da América
do Sul, Lhama da Fisher Price é que vem com bolso removível, espelho de
“mentirinha”, três brinquedos e manta dupla face.
Banheira Fisher-Price Whale of a Tub
A banheira tem o formato de baleia azul. E já vem com assento infantil
contornado e dá aquela segurança para que o bebê não escorregue e deslize.
Conforme o bebê for crescendo, basta remover o assento de segurança
e aproveitar todo o espaço para um banho gostoso e relaxante. O interessante dessa banheira é que o produto se encaixa na grande maioria de pias
e banheiras. Possui plug de drenagem. Tudo para facilitar a vida da família.

á mamadeira para os copos com bicos e depois os famosos copos de canudo. Essa é a proposta do copos de
treinamento 2 em 1, mais um lançamento da Skip Hop,
que muda facilmente
de bico para canudo
para se adaptar aos
diferentes estágios do
bebê. Tudo isso com
bico, canudo flexível
e uma alça ideal para
que as pequenas mãozinhas desenvolvam a
coordenação motora.

Incentivando o aleitamento
Materno

A introdução alimentar é um período importante na vida
das crianças. E para esse momento ser mais divertido é
importante contar com itens funcionais. A ideia é treinar
os pequenos a terem mais autonomia. O lançamento da Bup Baby
é o kit de Prato com
Divisória, Bowl Zoo da
Skip Hop, que conta
com design diferenciado e um aro removível
(orelhas fofas) para
auxiliar os pequenos
a guiar a comida, evitando aquelas famosas
“derrubadinhas” de
quem está aprendendo a se alimentar.
O kit de três peças
inclui um prato com
divisória, além de um
bowl translúcido separado, que se encaixa
perfeitamente dentro
do prato. Um fundo
antiderrapante evita
que o kit se mova com
facilidade.
Prato com divisória Bowl Zoo, da Bup Baby

Fotos: MAM/Divulgação

O maior evento do setor infantil na América Latina tem a expectativa de
reunir aproximadamente 10 mil lojistas.

Cash back da Fisher-Price

Bup Baby/Divulgação

As principais feiras de moda
e puericultura na América
Latina, FIT 0/16 e Pueri Expo,
reagendam sua realização para
maio de 2022

PUERICULTURA

Fischer Price/Divulgação

Reprodução Internet

PUERICULTURA

Bomba Tira-leite e Bomba Tira-leite2, da MAM

Baixe o leitor de QR Code em seu celular,
fotografe o código e consulte na WEB
#Brincar / Puericultura
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ARTIGO

Por: Leonardo Mathias*

S

ão 44 anos de brinquedo na veia!
O brinquedo faz parte da
vida de todos nós. Mas para
alguns, como é o meu caso, o
brinquedo é mais que uma fase,
é a própria vida.
Nascido em uma família de brinquedeiros, desde a fase do brincar, bem
cedo, já convivia com o universo da
fabricação e do mercado de brinquedos
nacional.
São mais de 30 edições da Abrin.
Algumas ainda criança, quando desfrutava da oportunidade, tendo o meu pai
e os tios como expositores.
Desde a infância, uma coisa sempre
foi certa: eu iria “fazer brinquedo!”
E lá se vão 24 anos de dedicação ao
setor, vivendo as mais diversas situações.
Muito embora o marketing e desenvolvimento de produto sejam a minha
paixão; e também meu atual foco; ter
tido a experiência em todas as áeras de
uma indústria de brinquedos — de processos à gestão, dos custos ao comercial
— me trouxe uma visão muito mais ampla
e orgânica deste universo.
Afinal, o mercado de brinquedos é
um universo à parte (risos).
Há 2 anos e meio atrás recebi a
missão de implementar e assumir o
marketing da Pais & Filhos Brinquedos
e foi então que uma nova paixão surgiu:
jogos de tabuleiro.
É um mercado fascinante, embora
enfrente uma árdua disputa com as
plataformas digitais.
Afinal, esse é o desafio de todo nosso
mercado de brinquedos, não é? De lidar
com esta nova geração digitalizada?
Mas é também um desafio para os
próprios pais.
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E aí é cultural. Os pais
precisam
incentivar
e, inclusive,
participar
mais!
Os jogos
de tabuleiro
são ótimos
propulsores
de desenvolvimento:
do raciocínio lógico
à educação
emocional;
de conhecimentos
técnicos, como um jogo de educação
financeira, a um simples entretenimento,
fazendo mímicas entre amigos.
Existe uma enorme variedade de opções para aprender, além de se divertir,
inclusive, em família ou em grupo de
amigos, não importa a idade.
Bom, voltando à história, agora eu
estava diante deste novo e fascinante
mercado, com uma ‘avenida’ de ideias
brotando pelo caminho.
Logo eu, que gosto de analisar comportamentos, tendências e encontrar
possíveis caminhos ainda não percorridos, pensei: “tá aí, vou inventar um jogo
de tabuleiro!”
Com a criatividade e emoção de mãos
dadas, as ideias começam a pipocar e
tomar forma.
E não demorou para as sementes
germinarem.
Até o momento, são 8 títulos autorais lançados, dentre os quais 2 já são
xodôs: “#Vida de Influencer” e “Meu 1º
Tabuleiro”.
Concebidos originalmente, do tema
à mecânica, o jogo #Vida de Influencer
destaca um dos principais temas das
novas gerações, que é o interesse em
se tornar um influenciador digital de
sucesso!
Já o jogo “Meu 1º Tabuleiro” traz a
experiência do tabuleiro, com mecânicas
simples, didáticas e adaptadas para os
pequenos entre 3 e 4 anos!
Além dos jogos, há também alguns
projetos de sucesso que já estão no
mercado. Dos mais recentes: a linha

MasterChef Junior e o boneco do Mongo
& Drongo (sucesso de audiência e engajamento no Youtube).
E, como a criatividade não se limita
exclusivamente a “fazer brinquedo”, outra
boa história foi a ocasião em que acabei
colocando mais de 20 influenciadores
mirins na edição de 2018 da feira ABRIN,
abrindo o precedente para o que viria
a se transformar no atual Lounge dos
Youtubers.
Mas essa história fica para um próximo bate-papo.

Arquivo Brincar

“Brinquedo na
veia”

(*)Leonardo Mathias é
atualmente coordenador de
marketing da Gala Indústria,
proprietária das marcas Pais
& Filhos, Brasilflex e Latoy.
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