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Até agora, no entanto, o clima estava mais cinzento. A reversão de expectativas foi a grande marca dos seis meses primeiros
meses de governo, como mostram previsões do mercado para
o crescimento da economia e índices de expectativas de setores
como os de construção e comércio e dos consumidores.
As previsões de mercado apontavam no início do ano
para um crescimento de 2,5% da economia brasileira em 2019.
Esse número está sendo revisto para baixo todas as semanas há
mais de quatro meses e já chega a 0,87%.
O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre
confirmou o ritmo arrastado da economia, que acabou recuando
0,2% na comparação com o quarto trimestre do ano passado.
As expectativas em relação ao governo Bolsonaro até o
começo desse ano embutiam a esperança de uma aprovação
rápida da reforma da Previdência e o encaminhamento da crise
fiscal, mas as turbulências de gestão e de relacionamento político
jogaram um balde de água fria nessa previsão.
Essa percepção é confirmada pela sondagem da construção
realizada pela FGV com as empresas do setor, que representa
mais da metade do investimento no país.
O índice de expectativas dos empresários para o futuro
avançou 7,6 pontos de setembro a dezembro, chegando a 96,5.
Em junho, o indicador chegou a 92,5.
No mercado de brinquedos vivemos o período de realização
das feiras regionais. De norte ao sul do país, os organizadores
de evento levaram comerciantes, que distantes dos grandes
centros, deixaram de vir ao evento nacional. Foi assim com a
Abrin Regional, realizada em 3 distintas cidades brasileiras, como
Recife (PE), Goiânia e Balneário Camboriú (SC), onde estivemos
acompanhando esta edição da feira. Outras mais ocorreram em
Blumenau (SC), Porto Alegre (RS) (MultiExpo e Multifeira) e as
tradicionais Showbrinq, de Caruaru (PE) e Feira de Santana (BA),
as principais do nordeste.
Nesta edição da Revista Brincar, destaque também para outros 2 grandiosos eventos ocorridos em São Paulo, a 12ª. edição
da Expo Disney, feira de licenciamento da marca norte americana
e a Pueri Expo, que reuniu os principais fabricantes e distribuidores de produtos para 1ª. infância.
Na seção Licenciamento, mostramos os produtos ligados ao
4º. filme da franquia Toy Story, da Disney, que estreou nos cinemas, e que sempre traz grandes atrativos para o público infantil.
Em perfil, mostramos um pouco da vida e carreira do novo
fenômeno da mídia, em tempos de internet: Luccas Neto.
O youtuber, que agora se define como um produtor de conteúdo on-line, é sucesso absoluto com a criançada, tanto que
as empresas do setor de brinquedos não perderam tempo, e já
lançaram brinquedos com a figura dele.
Boa leitura a todos.
Os Editores
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DISNEY SENTE
FALTA DE
“VITRINE”
NO BRASIL E
MANTÉM OS
OLHOS NO SBT
inda não podem ser chamadas de negociações, mas esta coluna apurou que está em
andamento uma reaproximação entre a Disney e o
SBT. O gigantesco grupo norte-americano de mídia
e a emissora brasileira encerraram um contrato
de parceria em agosto do ano passado, após três
anos. Mas, o vínculo e o respeito foram mantidos
e reaqueceram nas últimas semanas.
Mas, houve relatos de que Silvio estaria
descontente em parte ﬁnanceiramente, em parte
com conteúdo exibido diariamente – de segunda a
segunda – na sessão “Mundo Disney”.
De fato, como esta coluna apontou algumas vezes
nos três anos de contrato, os seriados e desenhos

A

TOY COMPANY
LANÇA
FRANQUIA DE
ESPAÇO KIDS
EM CONTAINER
resente no segmento de entretenimento infantil,
há mais de 10 anos, a Toy Company - referência
em áreas kids dos principais shoppings do país, apresenta seu novo modelo de negócio, a Toy Company
Container, a primeira franquia do Brasil de parques de
diversões em Container, Itinerante ou ﬁxo, que pode
ser montado tanto em locais abertos quanto fechados.
Segundo Mauro Meinerz, proprietário da
empresa e idealizador do projeto, o container
de 60 m² pode ser carregado em um caminhão
e montado em três horas. O espaço kids é

P

da Disney cedidos ao SBT não eram
necessariamente os de maior sucesso.
Em março de 2018 esta coluna revelou que, apesar de ter
contrato com o SBT, a Disney
continuava oferecendo algumas
“joias” de seu acervo para a Globo
exibir apenas sem seu sinal nas
parabólicas. No mínimo uma
indelicadeza corporativa.
Uma coisa é certa. A The Walt
Até o ano passado, a sessão “Mundo Disney”
Disney Company não está interessada
era exibida todos os dias nas manhãs do SBT
na parceria com o SBT por causa de
dinheiro ou valorização imediatos.
Ninguém sabe os valores do contrato encerrado no expandir mundo afora: dezenas de milhões de espectaano passado -- quanto a Disney pagava anualmente dores, num país gigantesco, e na faixa etária exata para
seu conteúdo, marca e mensagem. É uma chance única.
ao SBT pela cessão da grade matinal.
Além de o SBT ser uma vitrine valiosa, os
A Disney é a 19a marca mais valiosa do mundo,
segundo um ranking divulgado no passado nos EUA. produtos infanto-juvenis da TV de Silvio Santos
Teve receita no ano passado de US$ 58 bilhões (R$ 232 “casam” perfeitamente com os da Disney (houve
bilhões). Recentemente comprou a 21st Century Fox por até uma coprodução no ano passado, a série “Z4”).
Exibido no SBT, o “Mundo Disney” sempre esteve
US$ 71 bilhões. O SBT, para efeitos de comparação,
estima-se, tem receita de menos de R$ 1 bilhão por ano. na luta pela vice-liderança no ibope em seu horário.
Lembrando que nem Disney e nem SBT podem Nos ﬁnais de semana chegava eventualmente ao
explorar comercialmente os intervalos comerciais. primeiro lugar, deixando a Globo em segundo. Enﬁm, é
A Disney se limita a divulgar com teasers seus uma parceria que certamente tem tudo para dar certo.
Procuradas, as partes envolvidas disseram
personagens e conteúdos, mas jamais os produtos
não ter informações ou novidades sobre o assunto
de suas inúmeras linhas.
É um império, é fato. Mas, hoje não tem algo que (reaproximação e parceria).
Fonte: site UOL
o SBT tem – e bem no momento em que decide se

composto por diversas atrações
que garantem a diversão da garotada de 01 a 09 anos, dentre
elas estão cenograﬁas temáticas,
multijogos, basquete kids, air
game, cineminha, cama elástica,
escorregadores, Kid Play (labirinto)
com múltiplas atividade, mudança
de nível e obstáculos, Piscina de
espuma e mesinhas de desenhos
para despertar a criatividade da
criançada. “Pensamos em todos os
Marca pioneira em áreas infantis para shoppings
detalhes, o ambiente é climatizado
aposta em modelo de negócio inovador
e monitorado, atendendo todas as
normas de acessibilidade e seguCom esse modelo de negócio o empreendedor pode
rança”, aﬁrma Mauro.
O valor do investimento para o franqueado operar em diversos nichos como Feiras e eventos,
ainda será deﬁnido, mas ﬁcará em torno de R$ 189 Rodeios e festas típicas, Empresas e instituições
mil, e o faturamento médio mensal entre R$40mil e públicas, Praças e áreas de convivência, Circos e
R$ 50 mil. De acordo com o empresário o segmento parques temáticos ou de diversões, Shoppings e
infantil está entre os que mais crescem atualmente, supermercados, Condomínios e estacionamentos,
e essa é uma ótima oportunidade de investir. “O Restaurantes e espaços gourmet, Clubes e lançaToy Container foi criado para ser versátil, rentável e mentos imobiliários, Igrejas e escolas, e Hotéis e
oferecer o melhor em experiência ao público infantil. cruzeiros,” destaca.
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E

GS&MD
PROMOVE
IMERSÃO
EM LOJAS
INOVADORAS DE
SÃO PAULO
onteúdo e Relacionamento promoveu mais
uma edição do seu já tradicional Study Tour
com dois dias de imersão no varejo paulista. A
iniciativa, resultado do modelo de sucesso realizado em missões no exterior, consiste em visitas
técnicas por lojas que são referência em inovação
no varejo, contemplando dois grupos de lojas
sendo Petz, Sodimac, Kabi e Zôdio o primeiro e

C

Grupo GS& Gouvêa de Souza, focada no desenvolvimento de negócios para startups nas áreas de
varejo e consumo ele fala que esta é uma oportunidade única para o varejista brasileiro. “Não se
trata de apenas uma simples visitação, mas de
uma imersão em cada um dos negócios visitados,
entendendo melhor suas estratégias, desaﬁos e
oportunidades. Tudo realizado dentro mesmos
padrões de conforto e conteúdo tal quais as visitas
técnicas que realizamos no exterior”, explica.

s pequenos podem comemorar! Sol, Pipo e
Bento estão de volta para mais uma temporada eletrizante de D.P.A – Detetives do Prédio
Azul. O NOW já conta com os cinco primeiros
episódios, assim a garotada pode ter uma ideia
do que os investigadores mirins mais sagazes da
TV irão enfrentar.
As crianças também podem assistir pelo aplicativo NOW Kids, que agrega o melhor da programação infantil da TV por assinatura em uma única
plataforma. Com o app, os pais ﬁcam tranquilos,
pois todos os conteúdos são gratuitos e adequados
para a faixa etária.

Detetives do Prédio Azul estreou
no canal Gloob, em maio, às 19 horas.

ara comemorar os 80 anos do herói da DC
Comics, o Palladium Shopping Center recebeu
o “Parque do Batman”, com atrações tecnológicas
que não deixam de lado o lúdico. O evento, inédito
no Paraná, aconteceu entre nos meses de maio e
junho, com atrativos para todas as idades.
O parque conta com atrações como: Gotham
City, com um mini cenário que retrata becos
ruas, prédios e “mini Batmóveis” para as
crianças transitarem pela cidade; Batcaverna
que permite que adultos e crianças façam
uma viagem com realidade aumentada pelo
esconderijo do Batman; espaço “Mini Heróis”
adaptado para bebês e crianças menores; e

estúdio de fotos com cenografia temática. As atrações
estarão divididas em duas
praças, localizadas no piso L1
do Palladium Curitiba.
Além disso, para quem
gosta de tecnologia, o aplicativo gratuito “Caça aos vilões”
também poderá ser utilizado
por crianças e adultos. O jogo
funciona por geolocalização
e os participantes poderão
escolher um super-herói do
Mundo do Batman e procurar
os vilões pelos corredores do
shopping. O objetivo do jogo é
Inédito no Paraná, o Parque do Batman foi
tentar acertar os alvos, capturealizado no Palladium Curitiba em 17 de abril
rar o vilão e prendê-lo no Asilo
atendidas pela Cruz Vermelha - sociedade que
Arkham - onde os inimigos
do herói ﬁcam aprisionados. Ainda, o aplicativo oferece assistência humanitária às pessoas afetem a opção de fazer fotos com seu herói ou tadas por desastres naturais, conﬂitos e violência
vilão preferido, por conta da disponibilidade da armada do mundo todo.
O “Parque do Batman” foi concebido pela emrealidade aumentada.
presa
Ludi Entretenimento, licenciada da Warner
Para participar do parque, os visitantes
Bros
Consumer
Products e estreia em Curitiba no
doaram uma lata de leite em pó ou um pacote
Palladium
Shopping
Center.
de fraldas, que foram entregues para crianças

Visitas técnicas ampliam conhecimento
e criam oportunidades de networking
entre lojistas e varejistas
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PARQUE
COMEMORATIVO
DO BATMAN
CHEGA A
CURITIBA

P

O material de comunicação foi desenvolvido pela
equipe de criação interna da marca e inclui materiais
nos pontos de vendas. A promoção é válida por
tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.

Carrefour Pamplona, Pernambucanas, Riachuelo,
Estrela Beauty, Hering e a megastore da Cacau
Show, o segundo deles. As visitas aconteceram
durante todo o dia e abordaram temas como
ponto de venda, atendimento, visual merchandising, experiência de compra e gestão de pessoas.
O primeiro grupo é formado pela busca de
inovação e novas tecnologias, focado no conceito
OMNI, de Omnicanalidade. Uma ótima escolha para
desvendar as possibilidades trazidas pelas novas
tecnologias, e já entender um pouco sobre seus resultados. O segundo grupo, chamado EXPERIENCE,
reúne lojas com forte apelo de arquitetura, design,
experiência e serviços oferecidos aos seus clientes.
Em todas as visitas os grupos são recebidos
por executivos dos próprios estabelecimentos e que
ocupam posições de destaque dentro das empresas,
capazes de fornecerem informações importantes e
estratégicas sobre a operação da loja e o posicionamento da marca no mercado.
Caio Camargo é o mediador dos Study Tours.
Sócio-diretor da GS&UP, unidade de negócios do

NOVA
O
TEMPORADA
DE D.P.A –
DETETIVES DO
PRÉDIO AZUL
CHEGA PRIMEIRO
NO NOW
6

Produtos em parceria com Nickelodeon chegam
em todas as lojas da rede a partir deste mês

GS&MD/Divulgação

m maio de 1999 o primeiro episódio da simpática esponja-do-mar Bob Esponja ia ao ar na
Nickelodeon. E para celebrar os 20 anos do personagem, o Bob’s lança neste mês uma linha exclusiva

de copos colecionáveis, em parceria com o canal,
para a campanha Bob’s Fun&Art. Serão quatro
copos diferentes que chegarão em todas as lojas
da rede entre os dias 15 de maio e 19 de junho.
Os copos colecionáveis do Bob Esponja podem
ser adquiridos no combo Bob’s Fun&Art, composto
de cheeseburger ou Bob’s Burger M ou franlitos
6 unidades + uma batata P + um refrigerante ou
suco. Os copos também podem ser comprados
separadamente por R$ 11,50 cada.
“A parceria com a Nickelodeon comemora os
vinte anos desse personagem carismático que se
tornou um sucesso mundial. Os copos colecionáveis
do Bob Esponja são uma exclusividade do Bob’s e
vão agradar o nosso consumidor que também é fã
da animação”, aﬁrma Raquel Paternesi, diretora de
marketing do Bob’s.

Gloob/Divulgação

BOB’S CELEBRA
20 ANOS DO
BOB ESPONJA
COM COPOS
COLECIONÁVEIS

GIRO DE MERCADO
Bob’s/Divulgação

GIRO DE MERCADO

PERFIL

Luccas Neto, youtuber
que é fenômeno entre
com a criançada
agora vira
brinquedos
licenciados

Fotos: Ziggle/Divulgação

PERFIL

Luccas Neto

HÁ CERCA DE UM ANO, O
CAÇULA DOS IRMÃOS NETO
REFORMULOU TOTALMENTE O
SEU CANAL NA PLATAFORMA
E SE REPOSICIONOU PARA O
SEU PÚBLICO, PRODUZINDO
CONTEÚDO
ESPECIALIZADO
E VOLTADO PARA JOGOS E
BRINCADEIRAS LÚDICAS E
SAUDÁVEIS DA INFÂNCIA

Nome completo: Luccas Neto Ferreira
Data de Nascimento: 08/02/1992
Qual seu brinquedo preferido? Gameboy
Livro que mais gostou? Os 77 melhores contos dos Irmãos Grimm
Trilha sonora preferida? Moana e as músicas do meu canal
Filme/Animação? Rei Leão
Cantor ou cantora que admira? Admiro o Patati Patatá, pela
responsabilidade que eles têm com as crianças
Um sonho? Ser pai
Viagem que mais gostou? Ir para Orlando com a minha família
Quem são seus melhores amigos? Minha família
Tem medo de alguma coisa?
Tem alguma mania? Sempre durmo com 2 travesseiros

Ele confidencia que seu sonho atualmente é ser pai,
mas na esquece quando ganhou sua primeira bicicleta

L

Texto: Eduardo Santos

uccas Neto Ferreira é um youtuber
brasileiro de 26 anos que produz
conteúdo para toda a família, a
partir da faixa etária de 2 anos de
idade. Há cerca de um ano, o caçula dos
irmãos Neto reformulou totalmente o seu
canal na plataforma e se reposicionou
para o seu público, produzindo conteúdo
especializado e voltado para jogos e brincadeiras lúdicas e saudáveis da infância,
criação e reprodução de histórias, fábulas
e clássicos contos do universo infantil.
Até o momento ele já criou e desenvolveu
39 personagens para seus vídeos.

Segundo dados do Wikipédia, Luccas
Neto possui + 26,2 milhões inscritos em
seu canal no YouTube, desde 2014, quando seu canal passou a ser ativo, sendo
que destes + 4,5 milhões são seguidores
e seus vídeos tiveram neste período +
7 bilhões visualizações.
Atualmente, além de ser um grande
fenômeno entre a criançada, o carioca se
propôs a realizar uma missão muito importante e rara nos dias de hoje: auxiliar os
pais e responsáveis com a educação das
crianças desta geração. Além de entreter
e proporcionar um universo de magia e
fantasia para estimular a criatividade e a

“Eu brinco muito hoje em dia dizendo que eu sei exatamente o que os personagens sentem, ter um boneco seu”, diz o youtuber após ter virado brinquedo
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Ao lado do irmão, também
youtuber Felipe, Luccas Neto se diverte
com as brincadeiras do seu canal
imaginação de suas “foquinhas” - como
ele apelida seus fãs mirins - é o único
influenciador digital do país que tem o
objetivo de transmitir mensagens socioeducativas, tanto para crianças quanto para
os familiares. Para isso, ele conta com uma
equipe de profissionais de diversas áreas,
como psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, que supervisionam e aprovam
todos os conteúdos produzidos.
Luccas iniciou sua carreira em uma
agência de network e hoje se tornou um
incrível recordista de visualizações e um
dos youtubers que mais crescem em número de novos inscritos no Brasil. É um
dos maiores conhecedores de estratégia
para canais digitais do Brasil e já foi responsável pelas campanhas de grandes
marcas e influenciadores, além de ser
um estudioso e pesquisador voraz das
tendências internacionais do YouTube.
Luccas Neto é um fenômeno por onde
passa. E não foi diferente por São Paulo.
Após seu grande sucesso de público nos
shows de julho e setembro no Espaço das
Américas, a casa abre nova data e convoca os fãs do youtuber para uma nova
apresentação, que acontecerá em 03 de
novembro, com o espetáculo o espetáculo
“Os Aventureiros”.

Um show pensado para todas as crianças aventureiras que seguem o foca predileto da internet. Isso mesmo, irreverente
como sempre, Luccas Neto leva aos palcos
as brincadeiras e as aventuras do seu canal
em uma empolgante história com muitas
surpresas desvendando o grande mistério
de uma terra cheia de vilões. O espetáculo
passa uma mensagem da importância de
ficar perto de quem gosta, do poder
do abraço e do carinho com os
familiares e os amigos.
Luccas Neto, hoje bem crescidinho, lembra dos desejos de sua
infância e recorda que “quando bem
pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Amava jogar bola. Quando cresci
um pouquinho, decidi que queria ser
um personagem infantil!”, e aí vai...
Ele fala como é a sua relação
com as crianças hoje, dizendo que
“é uma relação de responsabilidade,
carinho, mostrar para elas o lado do
bem, mostrar que o bem sempre vence o mal e, principalmente, mostrar que
família vem sempre em primeiro lugar.”
Luccas Neto conta como sente quando
é convidado para uma festa de criança.
“Eu amo festa de criança. Tem crianças
brincando, e eu sou uma criança no
corpo de um adulto, então estou sempre brincando também. E tem bolo,
brigadeiro, salgadinho... tudo que
criança gosta!”
Sobre o quê mais gostou de ganhar na infância, ele diz que “brinLuccas Neto, youtuber de 26 anos
que produz conteúdo para toda a família
quedo que mais me marcou foi uma

Cor preferida? Azul
Um lugar que mais gosta de ir? Para Orlando. Amo a Disney
Que herói da ﬁcção gostaria de ser? Hércules, porque ele aparece
todo dourado no show noturno do Magic Kingdom, Hapilly Ever After,
que passa a mensagem de que todos podem ser felizes para sempre,
transformando seus sonhos em realidade.

bicicleta que eu ganhei da minha mãe. Ela
juntou dinheiro o ano todo para me dar
de presente de natal. Na hora que ela foi
me dar, deixou na sala, e me deu somente
um envelope. Olhei para o envelope e não
tinha nada dentro, só um bilhete dizendo:
‘o seu presente está na sala’. Quando
fui até a sala, tinha uma bicicleta.
Chorei muito de emoção. Na verdade a minha família toda chorou pela
minha emoção. Então o brinquedo
que eu mais tive amor na minha
infância inteira, foi essa bicicleta.”
E qual foi a reação quando soube
que teria um boneco com a sua cara?
“Eu me senti o Mickey. Me senti o
Marshall da Patrulha Canina. Eu brinco
muito hoje em dia dizendo que eu sei
exatamente o que os personagens sentem, ter um boneco seu, um brinquedo
seu... É muito diferente, sabe? Você passa
a vida inteira brincando com brinquedos
das outras marcas e, de repente, você vira
um brinquedo! É uma sensação única e
inexplicável. Eu me sinto um desenho animado com o poder de divertir as pessoas!”
Sobre os próximos desafios da sua
carreira, ele fala: “Eu quero expandir
todas as marcas da minha empresa, em
licenciamento, em produção audiovisual,
e estar em diversas plataformas diferentes.
Quero estar em todo lugar”, fala o desejoso youtuber.
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EXPO DISNEY 2019 TRAZ EXPERIÊNCIAS
E APRESENTA PROJETO DEDICADO AO
CONSUMIDOR BRASILEIRO

TWDC/Divulgação

Eduardo Santos

A linha Disney da Xalingo Brinquedos,
teve como destaque a franquia
Toy Story 4, além do Quebra-Cabeça
Jasmine em madeira reflorestada e com
efeito metalizado em cada peça
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Story Land, Meet&Greet
com as Princesas e uma
atração interativa dedicada
a nova produção original do Disney Channel na
América Latina: Disney Bia.
Além disso, as duas praças de alimentação foram inspiradas em grandes lançamentos que
chegam aos cinemas
este ano: ALADDIN teve
um ambiente inspirado
no reino de Agrabah
e
VINGADORES:
Uma multidão de pessoas aguardava às palestras no
ULTIMATO de Marvel
auditório Frozen II, durante a Expo Disney 2019, no
Studios, ganhou um loTransamérica Expo Center, em São Paulo
cal especial que simula
um beco de Nova York.
Dentro do pavilhão, o público não só pode
encontrar a estátua de 4,5m do personagem
Thanos, como também réplicas de outros
personagens da Marvel. Durante os dois dias,
a companhia apresentou o primeiro projeto
voltado exclusivamente ao consumidor brasileiro, desenvolvido por meio de pesquisas
Presidente da The Walt Disney Company
sobre cultura, artesanato e estilo de vida no
Brasil, Miguel Vives, que é também líder
país. O projeto Brasilidades teve uma área
de comercialização de produtos de
dedicada no showroom do evento - que
consumo Disney para a América Latina,
esteve ainda maior este ano. Com área de
faz apresentação na abertura da 12ª Expo
250 m², a loja irá exibiu novos lançamentos
Disney, realizada no Transamérica Expo
Center, em São Paulo
de cada franquia Disney, além do espaço
Disney Trends que apresentará tendências
em desenvolvimento de produto a partir das
linhas Brasilidades, PetLovers, Vilões Disney
e #PartiuDisney, com itens para público que
está se preparando para ir aos Parques.
A feira, direcionada a varejistas, licenciados e parceiros, contou com uma
TWDC/Divulgação

E

ntre os dias 24 e 25 de abril, a EXPO
DISNEY 2019 trouxe como conceito
principal as experiências mágicas nos
negócios. Realizada pela The Walt Disney
Company Brasil, a feira de licenciamento da
empresa na América Latina teve o objetivo
de apresentar ao mercado brasileiro todas
as suas oportunidades de negócios a partir
dos lançamentos da companhia para as
franquias Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm,
além de próximas estreias de televisão, Rádio
Disney, entre outros. O evento foi exclusivo
para visitantes de diversos segmentos da
indústria, agências de publicidade, varejistas
e outros setores ligados ao negócio de bens
de consumo e entretenimento.
A 12ª edição da EXPO DISNEY aconteceu
no Transamérica Expo Center e contou com
mais de 100 empresas, entre fabricantes e
varejistas, de diversos segmentos nos mais
de 6.000m² do evento, sendo que no de
brinquedos participaram a Baby Brink, Beysal,
Brasilflex, Brinquedos Bandeirante, Buba, Caloi,
Candide, Copag, Dican, Elka Estrela, Etilux,
Grow, Hasbro, Latoy, Líder, Mattel, Mielle,
Mimo Toys, Multikids, Phx Instrumentos,
Regina Festas, Roma Brinquedos, Spirit One,
Toyng, Toyster e Xalingo. Uma das novidades
deste ano foi o auditório do pavilhão inspirado no castelo de Frozen, onde o público teve
uma experiência sensorial com aromas, sons
e paleta cor de Frozen II, próxima estreia da
Walt Disney Animation Studios, que estreia
em 2020. Os visitantes também puderam
vivenciar a magia da Disney em diversos espaços como as experiências imersivas de Star
Wars e Vilões Disney, área temática de Toy

A 12ª EDIÇÃO DA EXPO DISNEY
TROUXE NOVAS OPORTUNIDADES DE
LICENCIAMENTO E AS NOVAS FRANQUIAS
DE FILMES JÁ CONSAGRADOS

O portfólio da empresa também possui
o Dominó EVA Baby e a Bancada Carros
Disney com ferramentas funcionais
e mais de 20 acessórios, além jogos
educativos da linha Mickey 90 anos

Manopla Eletrônica Marvel
Vingadores Guerra Infinita Thanos,
chamou atenção do público
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•

•
Área temática da franquia Star Wars
foi uma das mais visitadas no evento,
ficava logo na entrada da exposição

Eduardo Santos

área comercial com estandes de Disney
Mídia, ESPN e Rádio Disney. O canal
esportivo teve dois estandes na feira e
dedicou um espaço para a espnW, onde
ocorreram painéis com a presença de
convidados que falaram sobre posicionamento de marca e novos produtos

Com área de 250 m², a loja exibiu
novos lançamentos de cada franquia
Disney, além do espaço Disney Trends
que apresentou tendências em
desenvolvimento de produto

durante os dois dias de evento. Os conteúdos ao vivo produzidos pelo time
ESPN durante a Expo Disney estiveram
disponíveis na plataforma Watch ESPN.
Já a rádio contou com programação especial com a presença de artistas na Blitz
Rádio Disney. Para facilitar ainda mais a
agenda dos visitantes, Disney lançou um
aplicativo de celular para a Expo Disney
que permitia marcar reuniões, compartilhar seu cartão de visita e se inscrever
nas palestras, além de receber alertas
com a programação do dia. Este ano, as
palestras contaram com a presença de
executivos nacionais e internacionais e
abordam temas como varejo, indústria e
comunicação além da presença especial
de Ezequiel Abramzon, Vice-Presidente
Creative & Product Development at The
Walt Disney Company Latin America e
Lysa Migliorati, Gerente de projetos da
Walt Disney Imagineering.

•

•

“Criatividade e Inovação
como Vantagem Competitiva”
(Palestrante: Ezequiel Abramzon,
Vice-Presidente Creative &
Product Development – The Walt
Disney Company Latin America)
“A história e o futuro da Walt
Disney Imagineering” (Palestrante:
Lysa Migliorati – Walt Disney
Imagineering)
Palestra com Rafael Macias, VicePresidente, Global Integrated
Retail – The Walt Disney Company)
“New Retail: a hora e a vez
do consumidor e dos dados”
(Palestrante: Diego Venturelli,
Head de Insights e Analytics para
o Varejo – Google Brasil)

As personagens de Frozen II, Anna e Elsa
e o boneco Olaf posam junto do público

A Disney tem muitas novidades para o segundo semestre
de 2019, principalmente para Dia das Crianças e Natal
Mara Ronchi, diretora de
Licenciamento de Brinquedos da The
Walt Disney Company Brasil fala sobre
os lançamentos da marca e analisa o
mercado licensing
Revista Brincar: Quais são os lançamentos da Disney que ainda vão
chegar para o público?
Disney é uma feira de licenciamento
que hoje não abrange somente o Brasil,
abrange também América Latina e o
nosso objetivo aqui é fazer uma antecipação de todos os lançamentos que vai
chegar ao mercado especialmente para
o Dia das Crianças. No caso de brinquedos, papelaria, produto para o lar, a
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gente está abrangendo não só Disney,
como Marvel e Lucas também.
Revista Brincar: Dentre esses lançamentos, quais são as maiores apostas
da Disney?
Eu diria que não há uma única aposta, a Disney investe em todo o seu
portfólio de marcas e propriedades,
e a nossa missão é fazer extensão da
magia do nosso conteúdo das nossas
marcas na casa de todos os consumidores, então nós temos franquias de
Disney, de Marvel e Lucas, para diferentes consumidores, diferentes idades
e classe sociais.

Revista Brincar: Faça uma análise
sobre o público a ser atingido?
Nós temos grandes lançamentos
pela frente. Hoje estamos Vingadores
Ultimato, Aladim já estreia em maio,
depois no segundo semestre chega
Rei Leão e Malévola II nos cinemas.
Frozen 2, do Walt Disney Studios
estreia em janeiro de 2020. Mas acredito que em termos de brinquedos,
brincar é clássico, algumas categorias
nunca saem de moda, a bola, uma
boneca, carrinhos, são sempre brinquedos que estão na lista de desejo
de todas as crianças.

Eduardo Santos

Regina Merlino, diretora comercial da
recém chegada Beysal Brasil, mostra os
destaques da linha Squeezamals

grande segredo para gente estar mais
forte em todos estes desafios.

Grade de Palestras

Revista Brincar: Como você analisa
o mercado de licenciamento para a
Disney em 2016?
A área de licenciamento tem crescido
muito produtos, tem se desenvolvido
muito, com bastante profissionalismo,
com nossos parceiros nos últimos anos,
especialmente em 2019 nós temos
grandes desafios, mas acho que os
resultados que obtivemos já demonstra
que nós precisamos de bons parceiros e grandes parcerias. Para mim,
acho que ter um produto correto, no
preço posicionado adequadamente, e
aí a qualidade que o ponto chave é o

Revista Brincar: Em relação às licenças
Disney, como estão os negócios com
as empresas licenciantes no momento, ou seja, está em um crescimento,
ou há uma estabilização?
De uns anos para cá, nós temos
feito uma reavaliação dos nossos
melhores parceiros comerciais,
nossos licenciados, não diria que
houve uma diminuição de licenciamento, mas nós estamos avaliando
parceiro onde tenha qualidade. A
qualidade é sempre a nossa primeira
opção é a nossa prioridade máxima
que a gente pode destacar que hoje
temos mais de 110 licenciados no
Brasil, estamos em todas as linhas
de produtos mais de 20 mil Skus no
mercado brasileiro.
Revista Brincar: Como vocês conceituam o mercado brasileiro em relação aos outros mercados (América
Latina, Ásia Oceania e Europa)?
O mercado brasileiro em relação aos
outros mercados da América Latina,
Ásia, Oceania, Europa, o Brasil é
super-relevante no mundo. Em 2019
a Disney completa 25 anos de atuação aqui no Brasil e se nós formos
falar de um balanço deste período eu
acho que é incrível. As experiências
são muitas vividas. Nós temos crescido muitos produtos em termos de
consumo. Em termos de Marvel, para
dar exemplo, o Brasil é o 4º maior
mercado fora Estados Unidos para
produtos de consumo Marvel. O Brasil
apenas ficar atrás de Reino Unido
França e México e nós continuamos

fazendo investimentos significativos
principalmente para
crescer a distribuição
dos nossos produtos. Sabemos que o
tamanho do Brasil
é um desafio, mas
também sabemos
que é uma ótima
oportunidade para
os nossos negócios
e também para os
nossos parceiros
licenciados.
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Revista Brincar:
Mara Ronchi, gerente de Licenciamento de brinquedos,
Falando sobre
no espaço Brasilidades durante a Expo Disney
as perspectivas
para o próximo
é fazer com que a marca esteja e faça
período, o que se pode esperar,
parte da vida das famílias brasileiras.
sobretudo para o segundo semestre
Eu realmente acredito que não temos
de 2019? E para o mercado de brinoportunidade de negócios para todas
quedos especificamente?
as franquias, inclusive para os nossos
A gente tem muitas novidades para o
heróis e princesas.
segundo semestre de 2019, principalRevista Brincar: Agora falando desta
mente para Dia das Crianças e Natal.
edição da Expo Disney, qual foi o
A gente não pode esquecer que em
grande diferencial em relação às
junho a gente leva Toy Story 4 durante
anteriores?
as férias escolares. Toy Story é uma
A Expo Disney tem dois dias desta
franquia importantíssima para categoedição de 2019 e nós estamos apreria de brinquedos os nomes próprios
sentando todos os nossos licenciados
personagens são os brinquedos. Já
com novidades, mas eu chamaria
falei um pouquinho sobre o lançamenatenção especificamente para um proto de Vingadores: Ultimato, Aladim, Rei
jeto chamado Brasilidades, mostrando
Leão e Malévola 2, mas eu acho que é
produtos que foram desenvolvidos
importante destacar a partir do dia 4
especificamente para o público braside outubro a Walt Disney revela todos
leiro. Todo nosso time criativo colocou
os principais brinquedos e produtos de
em sinergia e eles foram responsáveis
Frozen 2 e Star Wars Episódio 9, é uma
pelo desenvolvimento dessa estratédata muito importante para gente e
gia. Fizeram várias pesquisas sobre
que vai movimentar muito mercado de
cultura, artesanato, um pouco do estilo
brinquedos no Brasil.
de vida do Brasil. Nós temos uma área
Revista Brincar: O que tem mais
dedicada o projeto Brasilidades no
peso hoje para a Disney, as frannosso showroom do evento e o espaquias tradicionais ou novos heróis e
ço de Trends também. Eu gostaria de
heroínas?
ressaltar, porque ele traz tendências,
Nós investimos muito em todos os
não são em criação de produtos, para
portfólios de marcas e propriedades.
os PetLovers, como chamamos quem
Ou seja, a gente desenvolve novos
adoro os pets, para Vilãs, que é uma
conteúdos, os filmes de longas e curprioridade estratégica para a Disney,
ta-metragem. Conteúdo on-line que
e também o hashtag “#Partiu Disney”,
importantíssimo para nós também e
que são itens que foram criados exclupublicações. Eu acho que esta diversisivamente por essa equipe brasileira,
ficação ela garante nossa presença em
para aquele público que adora ir para
diferentes meio e também diferentes
os parques, especificamente Walt
formatos. Lembra que nosso objetivo
Disney World.
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ABRIN REGIONAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ ACONTECEU NOS DIAS 7 E 8 DE
AGOSTO, ESTA EDIÇÃO COMPACTA DA TRADICIONAL FEIRA DE BRINQUEDOS TEVE
PARTICIPAÇÃO DE 22 GRANDES MARCAS, ENQUANTO GOIÂNIA E RECIFE TAMBÉM
RECEBERAM O EVENTO ESTE ANO

Os visitantes puderam conferir as
novidades em brinquedos alnçando
este ano na feira Abrin, nas edições
compactas do evento também

F

icou mais fácil para lojistas de diferentes regiões do País terem acesso
direto a algumas das grandes marcas brasileiras de brinquedos. Esta foi a
proposta das edições regionais da ABRIN.
Depois de passar por Recife e Goiânia,
o evento de Balneário Camboriú, em Santa
Catarina, contou com a participação de
cerca de 200 visitantes, vindos principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. As empresas Acrilex, Apolo, Baby Brink/
Rosita, Bel Sports, Calesita, Cotiplas, Dismat,
Estrela, Froes, Grow, Kendy, Líder, Maral,
Mabel, Monte Líbano, Pais & Filhos, Pica
Pau, Tilin, Toyng, Toyster e Xalingo estiveram no evento é uma realização da Abrinq
com a Francal Feiras, no Hotel Sibara.
De acordo com o presidente da Abrinq
- Associação Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos, Synésio Batista da Costa, o

Entre as grandes marcas presentes no
evento regional, a Brinquedos Estrela foi
o grande destaque
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O gerente de vendas da Cotiplás/Super
Toys Fabiano Gazonato, com o presidente
da Abrinq, Synésio Costa, que prestigiou
o evento em Balneário Camboriú
objetivo da realização do evento é ampliar
a distribuição da indústria e alcançar mais
fortemente outros estados e cidades com
menos concentração de consumidores.
Para se ter uma ideia, São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, juntos, detêm mais

A Acrilex participou das feira s regionais
Abrin de norte ao sul do país
de 55% das vendas anuais de brinquedos.
“Há estados que vêm registrando crescimento de participação, e essa é a intenção
de realizar a feira no Nordeste, Centro
Oeste e Sul”, explica Synésio. A indústria do
brinquedo se mantém em crescimento há

A Cotiplás/Super Toys apresentou seus
lançamentos em bonecas também para
o público do Sul do país

uma década,
e tem como
previsão mais
9% este ano.
Empresas
como Acrilex,
Bel Sports,
Dismat,
Froes, Pais &
Filhos, Pica
Pau, Toyng e
Toyster participaram da
edição regional da ABRIN, O estande da Rosita/
Baby Brink recheado
realizada no
de novidades
Mar Hotel, Boa
Viagem, em
Recife, nos
dias 10 e 11 de
julho, enquanto a ABRIN
Centro Oeste,
foi realizada
em Goiânia,
nos dias 24 e
25 de julho.
Além de
negócios e
Cristiane Krcywyv,
networking
gerente de vendas
com estas imda Tilin, com o
portantes mar- super lançamento
Max Trator.
cas, que tradicionalmente Como novidade
trouxe também
participam da
2 andadores,
ABRIN nacioTranstractor e a
nal, no início mesa de atividades
do ano, em São
Paulo, os lojistas puderam contar com um

A linha de produtos da Maral Brinquedos
foi amplamente exposta para os clientes
na feira regional da Abrin

conteúdo importante sobre visual merchandising e como incrementar o ponto de venda.
O tema, vital para a sobrevivência das lojas
nos dias de hoje, foi apresentado pela arquiteta e especialista em loja Cintia Lie Matuzawa.
A ideia é oferecer soluções práticas
e aplicáveis ao varejo de brinquedos, de
modo a construir um ambiente motivador
que resulte em mais vendas por meio do
visual merchandising. E o melhor: sem
gastar muito e trabalhando com elementos simples, que não implicam mexer em
estrutura ou fazer construções.

A arquiteta e organizadora do
Arrumaloja Cintia Lie Matuzawa,
durante sua palestra para lojistas na
regional da Abrin

Xalingo Brinquedos apresenta lançamentos
diversiﬁcados em feiras regionais

A

Xalingo Brinquedos sempre investe nos principais eventos do
setor e neste ano apresentou
novidades diversificadas na Showbrinq,
na Minas Escola, na BrinqNorte e na
Abrin Camboriú.
Em cada feira regional, lojistas e
profissionais da área conferiram os principais lançamentos da Xalingo. QuebraCabeças, triciclos, blocos de montar,
massinhas, colecionáveis e outros brinquedos estão no amplo portfólio.
A coleção também conta com licenciamentos de importantes players
do mercado como Turma da Mônica,
Barbie e Hot Wheels (Mattel), além de
marcas da Disney.
Destaque também para a linha
Fofossauros própria da Xalingo, desenvolvida pela talentosa equipe da companhia, traz simpáticos dinossauros em
artigos diversificados. Hiper Massa Ovo

Alexandre Marques de Oliveira, diretor
comercial da Xalingo, presente no evento
de Camboriú, apresentou as novidades
trazidas este ano pela empresa gaúcha
Surpresa, Quebra-Cabeça Progressivo,
Kit Desenhando, Conjunto com 6 carimbos e Baldinhos de Praia são novidades
da coleção. De forma prática e divertida,
a série auxilia no desenvolvimento da
coordenação motora, da atenção, do
pensamento lógico, da imaginação e
da percepção de formas.

MultiFeira e MultiExpo reúnem a diversidade do
mundo do brinquedo no Sul do país
RS Eventos/Divulgação

Indústria do
brinquedo
amplia mercado
com a ABRIN
Regional

Tradicional feira do Sul do país, a
MultiExpo, ocorreu em junho deste
ano em Blumenau (SC), mas também
teve edições em Goiânia, Porto Alegre,
Tramandaí e Cascavel

mercado. “Estamos sempre trabalhando
para êxito das vendas através do profissionalismo e alto nível dos participantes
das feiras e criando assim um ambiente
propício para o aquecimento da economia
com a experiência que o mundo competitivo exige”, fala Leonel Bittencourt, diretor
da RS Eventos e Promoções.
“Nosso foco é gerar resultados posi-

C

om a marca de 43 feiras de negócios,
a RS Eventos e Promoções este ano
promoveu as edições da MultiFeira
e MultiExpo em 4 estados brasileiros, onde
produtos foram apresentados com novidades e lançamentos nos segmentos de
brinquedos, jogos, presentes, Natal, 1,99,
escolar, papelaria, decoração, utilidades
domésticas, bazar, lojas 10,00 e importados.
Além das feiras que realiza no Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás,
a promotora voltou-se também para
o Paraná, com a edição da MultiExpo
Cascavel/PR, atendendo aos pedidos do

O foco do evento multisetorial é gerar
resultados positivos tanto para os
expositores, quanto para os lojistas,
supermercadistas e atacadistas que
visitam as feiras
tivos tanto para os expositores que buscam uma vitrine e destaque no mercado,
quanto para os lojistas, supermercadistas e

Visitantes procurando novidades,
lançamentos e os produtos com
condições especiais são os perfis da
MultiFeira e MultiExpo
atacadistas que visitam as feiras procurando novidades, lançamentos e os produtos
com condições especiais”, lembra o promotor, responsável por eventos em Tramandaí
(RS), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC),
Goiânia (GO) e Cascavel (PR).
As feiras promovidas pela RS Eventos
e Promoções têm o intuito de priorizar as
datas mais propícias para os lojistas dos
Estados que fortaleceram os estoques para
o aumento das vendas do Dia das Crianças
e reposição estratégica para o segundo
semestre com produtos de qualidade e variedade além de novidades e lançamentos.
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MERCADO

A

Mauricio de Sousa Produções (MSP)
marcou presença na Licensing Expo,
maior feira de licenciamento do mundo, que
aconteceu entre os dias 04 e 06 de junho,
em Las Vegas. A empresa é responsável
pela Turma da Mônica, uma das marcas mais

Linha Mini
Chef Xalingo
Brinquedos

T

odo pequeno cozinheiro precisa de recursos e utensílios versáteis para o desenvolvimento de receitas novas ou clássicas.
Eles auxiliam nas brincadeiras e deixam as
histórias mais divertidas.
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admiradas do Brasil e que continua com foco
em sua expansão internacional.
Neste processo, o canal internacional do
YouTube, “Monica Plus”, foi alavancado com
a websérie Mônica Toy, criada sem diálogos,
para romper a barreira do idioma. A animação
representa 75% do total de visualizações da
marca na rede, que hoje já está em 10 bilhões
de visualizações. Para ampliar ainda mais a
relação com o público, especialmente o internacional, a MSP lançou em 2018 a websérie
Biduzidos, também produzida sem falas, que
retrata o dia a dia dos pets da Turma da Mônica.
Em 2019, a empresa direciona a estratégia
de internacionalização para as redes sociais. Por
isso, criou o perfil “Monica Plus”, no Facebook
e Instagram, para interagir diretamente com o
público que está fora do Brasil. A comunicação
nos perfis será em inglês e irá apresentar os
conteúdos universais da Turma da Mônica.
“Acreditamos muito na força de nossas
animações. Elas traduzem o dia a dia das

Com o intuito de incrementar esses
momentos, a linha Mini Chef da Xalingo
Brinquedos, que já contava com cozinha,
fogão e refrigerador, acaba de ganhar eletrodomésticos resistentes e modernos. A coleção
atende chefinhos de todos os estilos com batedeira, liquidificador, micro-ondas, cafeteira,
torradeira e ferro de passar nos tons vermelho,
branco e prata.
Para deixar tudo mais real, cada produto
emite luz e gera som por meio de pilhas. A
série também possui sanduíches, hambúrgueres, frutas, roupinhas para os pequenos chefs
e outras novidades.

Sucesso de vendas nos Estados
Unidos e México, os itens colecionáveis
chegam às prateleiras da RiHappy no mês
de junho, prometendo diversão para toda
a criançada.

O

Estúdio criador da Turma da Mônica, uma das
marcas mais admiradas do Brasil, apresentou
novidades na Licensing Expo Las Vegas 2019

Multikids lança
bonecas Mini
Cry Babies
Multikids, uma das líderes nacionais na fabricação e revenda de produtos voltados ao
público infantil, anuncia o lançamento das Bonecas
Mini Cry Babies. Ao todo, são 24 personagens que
trazem diversão e estimulam as crianças a criarem
o próprio mundo mágico de aventuras e amizade
com as Cry Babies Magic Tears.
As casinhas vêm com uma boneca Mini Cry
Baby e cinco acessórios: uma mamadeira, uma

A

famílias e, por possuírem linguagem universal,
aumentam as nossas oportunidades de alcance também fora do Brasil. Queremos que o
mundo todo conheça a Turma da Mônica, seja
no digital, com conteúdo, filmes, apps, games
ou produtos”, comenta Mônica Sousa, diretora
executiva da MSP.

Coleção Mini Chef da Xalingo
Brinquedos agora conta eletrodomésticos
resistentes e modernos.

universo de L.O.L. Surprise está cada vez
maior e a Candide, importadora responsável por trazer as novidades do mundo das
bonecas fashionistas e colecionáveis vai deixar
as amantes da linha ainda mais apaixonadas.

Nickelodeon e Asca
Toys lançam o
‘Slime Nickelodeon
Original’;

A

Nickelodeon, por meio de seu departamento de licenciamento de produtos, acaba de lançar no mercado o ‘Slime
Nickelodeon Original’ em parceria com a
Asca Toys. A famosa e conhecida “meleca

camada há 6 surpresas para descobrir (algumas
escondidas em areia!). O modelo conta também
com modelos de boneca e pet exclusivos escondidos dentro do coração efervescente.
L.O.L. DIY Glitter Factory: é um incrível
playset para fazer uma transformação fabulosa
nas bonecas L.O.L. Surprise!

chupeta, uma cadeira e mais dois itens exclusivos
para cada modelo, que auxiliam a brincadeira a sair
da imaginação. Sem contar que a criançada ainda
pode ter a sorte de encontrar uma chupeta ou laço
dourados, itens raros da coleção. Além disso, as Mini
Cry Babies também choram de verdade, deixando a
diversão muito mais real para os pequenos. Basta
encher a mamadeira com água, alimentar a boneca
e, depois, apertar a barriguinha dela.
“As Mini Cry Babies trazem a ideia de surpresa por
não especiﬁcar qual modelo e acessórios estarão na
casinha. O objetivo é estimular o sentimento lúdico nas
crianças e incentivar as atividades reais e a sensação
de conquistar algo novo e exclusivo nas brincadeiras
do dia a dia”, Rodrigo Gili, Gerente de Produtos.
Para tornar a brincadeira ainda mais divertida,
as crianças ainda podem acompanhar a primeira

Cada miniatura vem dentro de uma
casinha com mais cinco acessórios
surpresa e chora lágrimas de verdade
temporada da série Cry Babies Magic Tears pelo
canal Cry Babies Brasil, no YouTube: http://bit.ly/
CryBabiesBrasil. Com a série a criançada pode imergir ainda mais nesse mundo lúdico das personagens.

verde” já está disponível em pontos de venda
por todo o Brasil.
Em comemoração aos 35 anos do nascimento do Slime, alinhado com a febre que
atingiu as crianças no último ano, a Nick,
como criadora da “meleca”, licenciou o
produto e traz diversas formas de se divertir
com esse fenômeno.
São seis cores de massa em tons energéticos, vibrantes, atraentes e convidativos a brincadeira. A massa apresenta excelente textura
e elasticidade, o que permite total exploração
dos efeitos físicos e sonoros no momento da
manipulação, tornando a brincadeira criativa,
divertida, estimulante e desafiadora.

Candide/Divulgação

As novas surpresas aparecem divididas nos
seguintes produtos: L.O.L. Hairgoals, L.O.L.
Fashion Crush, L.O.L. Bling Series, L.O.L.
Bubbly Surprise e L.O.L. DIY Glitter Factory.
L.O.L. Hairgoals: as bonecas L.O.L. Surprise
passaram por uma fabulosa transformação, já
que ela é a mais épica bonequinha L.O.L. do
momento, com mais de 15 surpresas incluindo
cabelo de verdade em quase todos os modelos.
L.O.L. Fashion Crush: É a melhor maneira
de renovar o guarda-roupa das bonecas L.O.L.
Surprise com inúmeras opções de roupa e
acessórios. São 3 surpresas para descobrir que
estão escondidas em um material gelatinoso.
L.O.L. Bling Series: Sinônimo de brilho, a Bling
Series traz bonecas e acessórios cheios de glitter.
São 12 modelos para conhecer e se encantar!
L.O.L. Bubbly Surprise: A Bubbly Surprise
vem em uma bolsa cheia de brilhos. Na primeira

O sucesso mundial das bonecas L.O.L. Surprise
continua com novidades surpreendentes

Multikids/Divulgação

Mauricio de
Sousa Produções
leva conteúdo à
maior feira de
licenciamento do
mundo

Conheça nova linha de brinquedos da Mattel que
traz produtos colecionáveis, divertidos e squishy

L.O.L. Surprise:
o mundo das
bonecas ﬁca mais
completo com os
lançamentos da
Candide

São seis cores de massa em tons energéticos,
vibrantes, atraentes e convidativos à brincadeira
E não para por aí! Além do aroma original
de maçã verde para a cor mais famosa, as
demais cores trazem aromas de diferentes
frutas, que conferem um caráter especial e
único a cada uma das cores apresentadas.
Preparados para essa inesquecível (e gosmenta) experiência?
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Asca Toys/Divulgação

ivertida, fofa e squishy (gostoso de
apertar), estas são as melhores palavras para descrever Pooparoos, a nova
linha de colecionáveis da Mattel. A marca
promete levar muito humor para as crianças,
já que os produtos chegam em forma de
toiletes e acompanham pequenos animais

Mauricio de Sousa Produções/Divulgação

D

Xalingo/Divulgação

Febre nos Estados
Unidos, Pooparoos
chega ao Brasil

com feições engraçadinhas que comem e
fazem cocô de glitter.
Voltada para crianças de 4 a 8 anos, a
coleção traz unicórnios, monstros, animais e
até mesmo dragões com design único. O brinquedo segue o conceito de produto surpresa
e vem acompanhado de um toilete colorido
– apenas ao abri-lo é possível saber qual o
modelo de Pooparoo obtido. Além disso, o
conjunto inclui três pacotes de papeis mágicos
e solúveis em água que revelam a comida do
animal de estimação e seus tipos de “cocô”.
Assim, quando alimentados e apertados, os
Pooparoos farão fofos e coloridos cocôs cheios
de glitter no vaso sanitário.

Mattel/ Divulgação

MERCADO

PRODUTO
Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil

ECONOMIA

“Até dízimo de igreja pagará
novo tributo sobre transação”,
diz Marcos Cintra
Na reforma tributária que está elaborando, o novo tributo substituirá a contribuição previdenciária sobre os salários,
que drena R$ 350 bilhões por ano de
empresas e trabalhadores.
“Vai ser pecado tributar salário no
Brasil”, disse.
Uma proposta de emenda constitucional que põe fim à atual contribuição
extinguirá até imunidades tributárias para
instituições religiosas e filantrópicas.
Ainda se estuda se a CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) integrará a base de cálculo da
CP, algo que elevaria a alíquota do novo
imposto para pouco mais de 1%.
Cintra nega que a contribuição seja
uma CPMF disfarçada. “CPMF era sobre

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra,
que nega que a CP (Contribuição
Previdenciária) seja uma CPMF disfarçada
Cotiplás/Divulgação

O

secretário da Receita Federal,
Marcos Cintra, quer acabar com
a contribuição previdenciária
que incide sobre a folha de pagamentos
e criar a Contribuição Previdenciária (CP)
um tributo que vai incidir sobre todas as
transações financeiras, bancárias ou não,
com alíquota de 0,9% e rateado entre as
duas pontas da operação (quem paga e
quem recebe).
Segundo o secretário, “até fiéis de
igrejas deverão pagar o imposto quando
contribuírem com o dízimo.”
“Isso vai ser polêmico”, reconhece. “A base da CP é universal, todo o
mundo vai pagar esse imposto, igreja,
a economia informal, até o contrabando”, afirma.

débito bancário. Esse é sobre pagamentos. É como se a CP fosse gênero [mais
amplo] e a CPMF fosse espécie.” Além
disso, a CPMF era “transitória”, e a CP
será permanente.
Com a proposta, o secretário acredita
que conseguirá convencer o setor de serviços a aceitar a criação do Imposto Único
Federal, que unificará quatro tributos, com
alíquota de cerca de 14%: PIS, Cofins, uma
parte do IOF e o IPI.
Cintra afirma ainda que pretende
cumprir uma das promessas de campanha, a redução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.

Casinha com 6 lindos acessórios.
Bebê vem com chupeta.

A

A

nova loja conceito da Ri Happy
é um centro de lazer para as
crianças e coloca em destaque
toda beleza da cidade maravilhosa em
um ambiente cenográfico com homenagem especial à Central do Brasil, bondinhos de Santa Teresa, Arcos da Lapa e
Maracanã. A unidade, com área total de
800 m², inaugurada no BarraShopping
em maio, com festa especial que vai
encantar todas as famílias com serviços
diferenciados e o que há de melhor no
mercado de brinquedos.
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Para incentivar o
brincar dentro da loja,
estiveram presentes os
“Encantadores”: profissionais da brincadeira
que demonstram os
brinquedos. “Seguimos
investindo no lúdico e
estimulando o desenvolvimento infantil por meio
do brincar. As crianças
puderam viver momenCom investimento de R$ 3,5 milhões, a unidade entra
tos fantásticos nessa loja,
para o ranking das melhores lojas de brinquedo do país e
“degustar” o brinquedo,
representa um divisor de águas no mercado infantil carioca
se divertir e ainda ter
contato com belos pontos turísticos do Rio”, da marca com uma linda carruagem de prinafirma o presidente do Grupo Ri Happy, cesas e super-heróis da Marvel.
A loja oferece 2.500 produtos para
Héctor Núnez. “O brincar faz parte do DNA
da Ri Happy. Esse formato de loja permite que todas as idades e com várias ofertas. Essa
todos os clientes tenham uma experiência de será a primeira loja conceito de brinquedos do Rio e quarta no país (São Paulo,
compra inesquecível”.
Os clientes também encontram mesas Recife e Salvador já contam com uma
de Lego com os blocos para montar e es- unidade conceito da Ri Happy). No dia
paços exclusivos de grandes licenças infantis, da inauguração, estava preparada uma
como Baby Alive, Nerf, Barbie, Hot Wheels e grande festa com ações gratuitas: visita de
Patrulha Canina. Relembrando os sucessos da personagens para fotos, oficina de slime,
Disney, uma área dedicada aos personagens pipoca, brindes e muita diversão.

Ri Happy/Divulgação

VAREJO

Ri Happy
inaugura
primeira loja
conceito de
brinquedos
do Rio

Cotiplas traz
direto de Miami
as novidades
da linha Lil’
Cutesies

fabricante Cotiplás, em parceria
exclusiva com a JC Toys, fabricante
americana, trás para o Brasil nesta
temporada 2019 de brinquedos, a linha de
Baby dolls e acessórios Lil’ Cutesies..
A linha tem os bonecos os maiss bonitos para meninas, que vão se deliciar
ar
também com os seus acessórioss
fofos. Realmente é encantar qualquer um. Lil ‘Cutesies é uma linha
a
de assinatura de lindos bonecos
de vinil para meninas, fabricados
exclusivamente por brinquedos
JC. A Cotiplás apresenta com orgulho a coleção para dar vida às
expressões mais fofas e adoráveis
com exclusividade as bonecas de
olhos grandes.
Confira a linha completa de bonecas e escolha as grandes baby
dolls e acessórios
• Casinha com 6 lindos acessórios. Bebê vem com chupeta.

•
•

•

Trenzinho, onde os pets estão
prontos para o passeio
Acessórios colecionáveis como
cavalinho, triciclo, barquinho,
cadeirão, bercinho com rodas,
banheirinha e muito mais.
Banho vem com boias, tartaruga e patinho, com 12, 14 e
18 cm de altura

AS ADORÁVEIS BABY DOLLS E
ACESSÓRIOS
SÃO
EXCLUSIVAS
NO CATÁLOGO DA FABRICANTE
DE LARANJAL PAULISTA, COM AS
EXPRESSÕES MAIS FOFAS E ADORÁVEIS
DA COLEÇÃO EXCLUSIVA DE BONECAS
DE OLHOS GRANDES

Lil´s Dreamsies carrinho de passeio te convidam
a levar as bonequinhas para um passeio

Banho vem com boias, colchonete, tartaruga
e patinho, com 12, 14 e 18 cm de altura

• Faz xixi vem com roupão,
penico, babador e mamadeira
Lil ‘Cutesies e construa sua
própria coleção. Uma boneca de
17 polegadas Lil’ Cutesies pode
1
sser ideal para qualquer menina
e vem vestida com uma roupa
llavável, completa com chupeta
e garrafa. Com pernas, braços e
ccabeça móveis, os bonecos são as
ccompanheiras perfeitas para todas
aas crianças. As bonecas de 8,5 polegadas Lil ‘Cutesies vêm com seu
le
próprio acessório especial. Escolha
pr
entre um roqueiro de lagarta, puxador
entr
de joa
joaninha, triciclo, banheira, carrinho
de pass
passeio, buggy ou caixa de jogo para
tornar o seu recreio e passeios de bonecas
ainda mais divertidos.

Trenzinho, onde os pets e acessórios colecionáveis como cavalinho, triciclo,
barquinho, cadeirão, bercinho com rodas, banheirinha e muito mais.
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LICENCIAMENTO
TWDC/Divulgação

TWDC/Divulgação

LICENCIAMENTO

NOS CINEMAS DESDE 1995, A ANIMAÇÃO DA
DISNEY EM QUE OS PRÓPRIOS BRINQUEDOS
SÃO OS PROTAGONISTAS, TRAZ MAIS UMA
AVENTURA FRANQUIA DE WOODY, ANDY
SEUS ANTIGOS E NOVOS AMIGOS

Toy Story 4 (FICHA TÉCNICA)
Dirigido por Josh Cooley (“O primeiro
encontro de Riley”), e produzido por
Jonas Rivera (“Divertidamente”, “Up”) e
Mark Nielsen (assistente de produção,
“Divertidamente”), “Toy Story 4”, da Disney
e Pixar, estreia nos cinemas brasileiros em
20 de junho de 2019.

O

SINOPSE E DETALHES
Quando Bonnie leva os brinquedos em
sua viagem com a família, Woody acaba
se dispersando inesperadamente e se
juntando à sua amiga Betty, que com
seu espírito aventureiro e depois de
anos na estrada já esconde seu delicado
exterior de porcelana. Woody e Betty,
que são totalmente diferentes quando
se trata da vida como um brinquedo,
logo percebem que esse é o menor dos
seus problemas.

Empresas licenciadas da categoria
brinquedos da franquia Toy Story 4.
•

•
•
•
•

Números até o momento: A linha
de brinquedos de Toy Story 4 é um
sucesso no mercado. O garfinho já
é um sucesso de venda, um SKU do
garfinho teve giro de 80% nas lojas e 3
dias após o filme já estava esgotados
no ponto de venda.
Número de licenças: No total foram
desenvolvidos apenas na categoria de
Toys + 120 Sku’s para Toy Story 4.
Licenciadores de brinquedos: + 10
licenciados em Toys trabalhando Toy
Story 4.
Licenciados: Copag, Elka, Estrela,
Etilux, Hasbro, Mattel, Líder, Grow,
Novabrink, Toyng, Toyster, DTC.
Categorias: Toys, Publishing,
Vestuário, Artigos Alimentícios, Itens
de higiene pessoal, além de artigos
de Papelaria e Festa.

Woody e Garfinho, novo amiguinho criado pela
menina Bonnie que não quer ser um brinquedo
se dispersando inesperadamente e se juntando à sua amiga Betty, que há muito tempo não via. Depois de passar anos sozinha,
o espírito aventureiro de Betty e a vida na
estrada acabam por esconder seu delicado

exterior de porcelana. À medida que Woody
e Betty percebem que pertencem a mundos
diferentes quando se trata da vida como um
brinquedo, logo descobrem que esse é o
menor dos seus problemas.

Mr. Potato Head está em Toy Story 4 e ganha edição especial da Hasbro
Com o quarto filme chegando aos cinemas no dia 20 de junho, Toy Story já aquece o
coração de crianças e adultos para mais uma história de aventura e amizade, marcas
registradas da franquia. Depois de 10 anos de espera, a Hasbro não podia ficar de fora
desse lançamento, então criou uma edição especial com novos bonecos do personagem
Mr. Potato Head.
A empresa possui a marca Mr. Potato Head desde 1952 e a batata mais querida
de todos os tempos já teve versões incríveis de Homem Aranha, Homem de Ferro,
Hulk, Bumblebee, Optimus Prime e muito mais.
Parceira de Toy Story desde o primeiro filme, a Hasbro traz em 2019 uma coleção
completa inspirada na animação, que conta com o Mr. e a Mrs. Potato Head e suas
versões inspiradas nos personagens favoritos de Toy Story, como o Woody e o Buzz.

Hasbro/Divulgação

Divulgação

TWDC/Divulgação

primeiro Toy
Story chegou às
telas do cinema
em 1995. Já o 4ª. animação
da franquia da Disney,
durante seu fim de semana
de abertura, foi o filme de
maior bilheteria, faturando
mais de US $ 373 milhões
nas bilheterias mundiais.
Na animação, Woody
sempre soube qual era seu
lugar no mundo, e que
sua prioridade é cuidar de
suas crianças, seja Andy
ou Bonnie. Então, quando
Brinquedos lançados do filme Toy Story 4 dos mais variados
o novo e adorado projeto
fabricantes, como a barraca da Líder e o jogo lança garfinho, da Elka
artesanal de Bonnie transformado em brinquedo,
deveria abraçar a ideia de ser um brinquedo.
Garfinho, declara-se “lixo” e não brinqueQuando Bonnie resolve levar toda a gangue
do, Woody toma para si a responsabilina sua viagem com a família, Woody acaba
dade de mostrar a Garfinho por que ele

Divulgação

TOY STORY 4, A HISTÓRIA DOS
BRINQUEDOS CAMPEÃ DE AUDIÊNCIA

O motoqueiro canadense Duke Caboom rouba a cena
como um dos coadjuvantes mais engraçados da franquia até hoje
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Na linha de produtos licenciados da
franquia também estão produtos da
Copag, Estrela, Etilux, Hasbro, Mattel,
Grow, Novabrink, Toyng, Toyster e
DTC, como Alien, Bopeep, Bunny, Buzz,
Cavalinho, Ducky, Forky e Woody

O tamanho diminui e a diversão só aumenta com este
sortimento de figuras Toy Story 4, Mr Potato Head, da Hasbro

NOTAS:
• “Toy Story,” originalmente lançado em
22 de novembro de 1995, foi o primeiro longa-metragem de animação
totalmente criado por computação
gráfica e o filme de maior bilheteria
do ano. A produção também foi indicada a três Oscars® e dois Golden
Globes®.
• “Toy Story 2” foi o primeiro filme a
ser inteiramente criado, masterizado
e exibido digitalmente. Foi também
a primeira sequência de animação a
render mais do que o original, quebrando recordes de bilheteria nos EUA,
Reino Unido e Japão, tornando-se o
lançamento de maior bilheteria de
1999. Além disso, ganhou um Globo
de Ouro de melhor filme - comédia
ou canção, e um Grammy® de melhor
canção composta para cinema, televisão ou outras mídias visuais (Randy
Newman, “When She Loved Me”).
• Lançado em 2010, “Toy Story 3”
ganhou o Oscar® de melhor filme
de animação e melhor canção original (Randy Newman / “We Belong
Together”). O filme também ganhou
um Globo de Ouro® e o BAFTA como
melhor filme de animação, e foi o segundo filme da Pixar a ser indicado ao
Oscar de melhor filme. “Toy Story 3”
também é o segundo filme de maior
bilheteria da Pixar de todos os tempos,
logo atrás de “Incríveis 2”.
• O curta de 2015, “O primeiro encontro
de Riley”, foi dirigido pelo diretor Josh
Cooley e produzido por Mark Nielsen.
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LATOY
DESTAQUE NA FEIRA COM LANÇAMENTOS
DE BRINQUEDOS EM LÁTEX DO GARFIELD,
TURMA DA MÔNICA E GALINHA PINTADINHA

PALESTRA
HECTOR NUNEZ, CEO DA RI-HAPPY,
ALERTA PARA ‘UBERIZAÇÃO’
DO CONSUMIDOR

PUERI EXPO
PRINCIPAL EVENTO DO SETOR
INFANTIL, PUERI EXPO REGISTRA
CRESCIMENTO NO NÚMERO
DE EXPOSITORES E NOVAS
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
225
25
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Foto: Eduardo Santos

Pueri Expo se ﬁrma como o
principal evento do setor infantil
da América Latina

JUNTO COM A FIT 0/16, FEIRAS
REGISTRAM
CRESCIMENTO
NO
NÚMERO DE EXPOSITORES E NOVAS
PARCERIAS ESTRATÉGICAS REFORÇAM
A POSIÇÃO NO CONTINENTE
Geruza Boing, da Cajovil, apresentou o
copo térmico com pisca-pisca, da Nûby

O exclusivo sistema antisufocamento
foi um dos destaques do Air Safe Baby

A

4ª edição da Pueri Expo, único
evento no Brasil dedicado à puericultura leve e pesada, juntamente
com a FIT 0/16 reuniram mais de 9 mil
lojistas e distribuidores de todo o Brasil
e de mais 12 países (Argentina, Chile,
Peru, Colômbia, Bolívia, China, Canadá,
Alemanha, Israel, Líbia, Japão e Emirados
Árabes), além de 342 marcas expositoras
de 22 países, incluindo pavilhões do Peru e
da China. A Pueri Expo apresenta evolução
contínua. Em relação à edição do ano passado, a quantidade de expositores na feira
aumentou 8%, confirmando a relevância
deste encontro para o mercado. Segundo
o IEMI Inteligência de Mercado, em 2019
o total comercializado deve ser de R$ 52
bilhões, o que representaria 3% a mais em
relação a 2018. “Nosso objetivo é tornar
os dois eventos cada vez mais relevantes
e alinhados às tendências de consumo”,
explica Cassiano Facchinetti, diretor geral
da Koelnmesse Brasil, organizadora das
feiras. “O público segue crescendo de
forma diversificada e qualificada, o que
gera negócios para as marcas ainda no
pavilhão”, afirma.

CEO DA RI-HAPPY
DESTACA UBERIZAÇÃO DO
CONSUMIDOR EM PALESTRA

O foco no cliente, muito além da
necessidade de compra, foi destaque na
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palestra de Hector Nunez, CEO da RiHappy, no Trend Forum. Na palestra “Um
novo varejo para um novo consumidor!
A conexão entre consumidores e marcas
redesenhadas com base na experiência”, Nunez falou sobre como acesso à
informação instantânea por meio dos
smartphones, influenciou a geração de
consumidores mais exigente de todos
os tempos. “A jornada do cliente não é
mais linear, o ecossistema de decisão é
muito mais complexo, com consumidores
omnichannel, empoderados pela informação”, disse.
Em sua palestra, Nunez falou sobre
a importância do propósito buscado
pelos clientes, que precisam acreditar
na marca não apenas pelos produtos ou
serviços. “É necessário ter obsessão pelo
cliente e pelo que ele acha da marca”,

A Semaan Distribuidora veio com a sua linha
completa de puericultura, com destaque para os
cadeirões de refeição CBX e as cadeirnhas para carro

afirmou Nunez. O empresário falou
ainda sobre a importância de se investir
em inteligência artificial para entender
e personalizar a oferta de produtos e
serviços. A partir daí é necessário proporcionar experiências ao consumidor
para promover a interação com a marca
e construir o desejo de ir à loja.

EXPERIÊNCIAS LÚDICAS
PARA O BEBÊ GANHAM
ESPAÇO NO PUERI TRENDS

O Pueri Trends, espaço que destaca
alguns dos produtos mais inovadores
da feira deu destaque para itens que
transformam atividades do dia a dia em
momentos lúdicos de muita diversão.
A marca Angie Oral Care apresentou
o Dental Timer, dispositivo para marcar o
tempo correto de escovação dos dentes.
Com design que lembra uma ampulheta
e luzes coloridas, o artigo recarregável é
uma forma divertida de educar e inserir a
escovação na rotina das crianças.
Além deste produto, a empresa apresentou também o Dental Timer, uma
ampulheta para cronometrar o tempo
ideal de escovação.
Já a Girotondo chamou a atenção
com a Banheira Hidro SPA, que proporciona momentos luxuosos de relaxamento
para os bebês. Com paredes duplas que
mantém a água mais quente, chuveiro
ergonômico e jatos de água com 3 modos
de vibrações, bolhas ou hidromassagem,
a banheira promete uma experiência de
SPA luxuosa para os pequenos.

Pioneira no design de móveis para
bebês com a proposta de longevidade dos
artigos, a Matic Móveis mostrou o Berço
Albi Eco Wood. Com diferentes encaixes
e formas de uso, a peça se transforma
em mini berço, uma opção para deixar
o bebê próximo dos pais nos primeiros
meses, depois ganha o tamanho de um
berço normal, e pode virar uma cama para
crianças até 5 anos.

EXPOSITORES
CONSOLIDAM NEGÓCIOS

Palco de oportunidades de negócios
tanto para grandes empresas como para
as que estão começando no mercado, a
FIT 0/16 e a Pueri Expo receberam feedback positivo de expositores e visitantes.
“Este é um momento único no ano.
Guardamos novidades para lançar em
primeira mão aqui na Pueri Expo. O
principal objetivo é apresentar para os
lojistas o que eles terão de possibilidade
de compra ao longo do ano, mas claro
que fazemos negócios também”, contou
Gustavo Arruda, diretor de marketing
da Dorel.
A Burigotto, empresa de puericultura pesada, apostou no lançamento do
Carrinho IT como ferramenta indispensável para facilitar a vida de quem precisa
transportar o carrinho de bebê de forma
compacta. Em questão de segundos e
com apenas um movimento das mãos,
o acessório vira o menor do mercado,
segundo o diretor da empresa, Lorenzo
Perego. “O carrinho é feito para bebês
recém-nascidos, e pode ser usado até
15kg. O intuito é promover a simplicidade
por meio do fechamento tridimensional,
que faz o carrinho diminuir em todas as
direções”, destaca Perego.
Em sua terceira participação na
Pueri Expo, a Galzerano, marca que
está há mais de 60 anos no mercado,
comemorou a parceria com o Instituto
Ayrton Senna, materializada numa edição

Hugo Lara, da Gala Brinquedos com
destaque para o Copo de Treinamento
e o Meu Copinho da Pais & Filhos
limitada e temática do Carro Olympus,
que traz o personagem Senninha como
garoto propaganda. Para ele, “a Pueri
Expo vem se consolidando a cada ano. O
público é muito qualificado e atendemos
clientes de todas as regiões do Brasil.
Recebi visitantes de Manaus, Recife e
Fortaleza, por exemplo. Hoje estou surpreso com o volume de negócios aqui
no pavilhão”, explica.
Em sua primeira participação na Pueri
Expo, a Thule, marca sueca de produtos
de puericultura pesada, como carrinhos
e cadeiras automotivas, ficou satisfeita
com sua estreia na feira e ressaltou a importância de ter contato com um público
qualificado. “Nosso intuito era apresentar
o conceito do produto e cultivar parcerias
duradouras com lojistas de um mercado
em que ainda somos relativamente novos.
Ficamos muito animados com os contatos
realizados durante a feira nesse sentido.
Com certeza voltaremos na próxima
edição”, conta Daniel Silveira, consultor
comercial da Thule.
Já a ABC Design investiu na multifuncionalidade do Carrinho Pocket. O lançamento estará nas lojas a partir de julho, e
também é indicado para bebês e crianças
de 0 a 3 anos, ou até 15kg. É o único do
mercado que deita completamente, possui
proteção solar FPS 50 na capota, e tem
um porta-objetos com capacidade para
até 5kg. “Um dos maiores diferenciais

Na MultiKids Baby não faltaram produtos
super-práticos na linha de puericultura

do mercado é a possibilidade de dobrar
o carrinho e transportar como mala de
mão dentro do avião”, conta Amanda
Domingues, responsável pelo marketing
da ABC Design.
A Pueri Expo foi um ambiente para fechar negócios, como atesta Arnaldo Sales,
gerente comercial da NUK, importada
pela Newell Brands no Brasil. “A feira foi
muito positiva para nós, principalmente
em termos de geração de negócios.
Aproveitamos muito o contato com nossos clientes de carteira e também fizemos
novos, que são lojistas importantes, com
os quais projetamos parcerias longas.
Em volume de negócios, estipulamos um
crescimento entre 20% e 30% em relação
ao ano passado”, conta Sales.
O fator de proteção solar, preocupação de muitos pais, foi um dos atrativos
da marca Itté. As capas multifuncionais,
que servem para cobrir o moisés ou o
próprio bebê, têm FPS 50. O design das
peças, desenhadas por Ana Nascimento,
fundadora e administradora da Itté, preza

Na Neopan o destaque ficou
para a extensa linha de chupetas
pelo conforto dos bebês, como a luva em
formato de nuvem e punho alongado.
“Isso evita que o acessório caia da mão
do bebê, e também dá maior mobilidade
para as mãozinhas”, explica Ana.
Outro expositor que também deu
opinião positiva foi a Team Tex, Segundo
Simone Cantinho, gerente comercial da
empresa, a Pueri Expo foi muito importante para os negócios da marca, pela
oportunidade de apresentar lançamentos e captar clientes. “O público é muito
diversificado, vemos clientes de lojas
especializadas, alto atendimento e dos
e-commerces. Na feira, fechamos muitos
negócios. Vale muito a pena participar,
faz parte do nosso calendário”, ressaltou.
Os expositores de puericultura
leve também tiveram bons resultados.
“Durante toda a feira, a visitação foi
muito boa, especialmente no primeiro
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Luiz Carlos Lorenzani, da Divplast, ao lado da
linha de produtos de 1ª. infância de sua empresa
juntos novamente em 2020”, já adianta
a profissional.
A Cajovil teve como principais lançamentos apresentados na feira foram: Linha
Algodão Doce, Copo Pisca-Pisca e Coletor
de Leite Materno em Silicone.
Segundo Geruza Boing, a “nossa
grande aposta é dar visibilidade e alavancar os negócios para a marca Nûby,
com um portfólio complementar a linha
de produtos Adoleta Bebê. Nûby é a 2ª
maior empresa de produtos para bebês
do mundo, líder mundial na venda de
copos e mordedores e atua em mais de
155 países. A Cajovil tem a distribuição
exclusiva de Nûby no Brasil com itens
como copos de treinamento, mamadeiras,
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mordedores, itens de higiene e alimentação infantil.”
Já a Gala Indústria Brasileira de
Brinquedos e Embalagens, em seu
primeiro ano na feira avaliou como
“muito boa para abertura de novos
clientes, atingimos um novo mercado
onde fizemos bons relacionamentos,
ficamos bem satisfeitos com o resultado,
como sugestão para os próximos anos
realizar o evento em dias da semana
(segunda a sexta)”, opinou Hugo Lara
diretor Comercial.
Os seus principais lançamentos foram
o mordedor bichinhos e mordedor macio,
produtos de qualidade e preço acessível,
recomendado para aliviar os incômodos
na fase da dentição dos bebês. Segundo
Hugo Lara, “a nossa grande aposta foram
os itens mamadeira e chupeta.”
A Cia do Móvel destacou como
lançamento a linha de mobiliário kids,
com novos modelos de carrinhos e cadeirinhas para bebês e novidades em
artigos para decoração.
Hoje a Cia do Móvel busca ser um
facilitador para as revendas, identificando produtos que atendam ás demandas
do mercado, fortalecendo assim as
nossas parcerias.
A Divicar teve alguns lançamentos
para a feira, entre eles o exclusivo sistema
antirrefluxo pneumático nos berços. A
empresa garante ser a única no mercado
com esse diferencial. Seus produtos são
multifuncionais, o berço vira escrivaninha,
minicama, trocador, cama auxiliar.
A Kiddo teve como lançamentos na
feira os novos dispositivos de retenção,
carrinho de bebê, berços, que sempre
são produtos desenvolvidos com design
diferenciado e foco no visual e qualidade.
A empresa apostou que o fator principal
é a reunião em um único evento, da grande
maioria de fabricantes/importadores do

Latoy destaca
lançamentos de
brinquedos em
látex, pintados
a mão

A

A Pueri Expo 2019 apresentou o ciclo de
palestras e o painel Trends, destacando uma
seleção de produtos inovadores

empresa baiana está no mercado há
20 anos e participou pela 1ª. vez da
Pueri Expo com lançamentos na linha
de brinquedo em látex pintados a mão, com
destaque para Mordedores Galinha Pintadinha,
Turma da Mônica, linha de bonecos Garfield,
além de outros de sua linha própria.
“Foi nosso primeiro ano como expositores, mas achei esta edição com pouco movimento e poucos negócios. A maior parte
das visitas foi de clientes que já compram
em atacados que vendemos. Mesmo assim
ainda conseguimos fazer alguns negócios
e receber diversos clientes, principalmente, distribuidoras”, fala Marcelo Kineippe
Brandão, diretor da Latoy Brinquedos.
Entre os diferenciais dos seus produtos,
ele destaca que os bonecos são em puro

setor, beneficiando o lojista a ter uma visão
geral de todas as opções disponíveis no
mercado e suas novidades.
MamaBoo destacou nesta edição da
feira o MamaBoo Desfralde e o MamaBoo
Trocador, produtos presentes em seu
portfólio desde 2017.
Entre os atrativos para os visitantes
de seu estande, a empresa promoveu o
sorteio de uma bolsa maternidade exclusiva MamaBoo.

VISITANTES SE SURPREENDEM
COM A QUALIDADE DO EVENTO

“É a primeira vez que visitamos a feira e
tem muita coisa. Gostaríamos inclusive de
ter vindo antes. Encontramos tudo, saímos
com as compras feitas, além de encontrar
fornecedores e novos parceiros. Voltaremos
na próxima edição com mais tempo para
ver tudo com calma”, explicou Bruno Leite,
gerente da Ma Baby, em Sorocaba (SP).
“Encontrei aqui um panorama muito
abrangente das tendências de moda
para a estação. A feira está muito bonita,
atrativa, e é muito importante ter esse
contato mais próximo com os fornecedores. Estou muito animado em visitar
as próximas edições”, afirmou Luiz Alex
Martins, dono da Amarelinha Baby Kids
Teen, com unidades nas também paulistas
Fernandópolis e Jales.

A Latoy vende para principais redes varejistas
do país, além de diversos distribuidores e
atacadistas especializados
látex, pintados à mão, produzidos no interior
da Bahia.
Segundo Brandão, “o mercado vem crescendo bastante com muitos novos players. Este ano
decidimos, após 20 anos, não participar da Abrin,
mas sim da Pueri, por considerar que é mais focada para o setor. Acredito que a partir de agosto
vai melhorar e muitos clientes só comprarão para
Dia das Crianças no último momento.”
Brandão destaca o lançamento da linha
Garfield com poses diferentes do que há no
mercado. “E como toda nossa linha, feitos
em látex natural, atóxicos, e pintados à mão.”
Ele conta que não teve uma grande
aposta na feira, “temos buscado lançar produtos que tenham possibilidade de vendas
regulares por bastante tempo e que tenham
empatia com nosso público de 0 a 3.”

Marcelo Brandão, da Latoy, que conta com diversas
linhas de personagens licenciados como Disney,
Turma da Mônica, Bubu, Garfield, Galinha Pintadinha
A empresa que possui 120 produtos em
seu portfólio e revela que no momento tem
feito poucos investimentos na produção.
“Temos buscado investir nos clientes e no PDV
para alavancar as vendas”, conclui Brandão.
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dia. Nosso estande está com o dobro
do tamanho da edição passada, e nosso
volume de negócios cresceu na mesma
proporção. Estamos todos juntos para
firmar cada vez mais a Pueri Expo em
um mercado que não tinha uma feira tão
grande e profissional”, disse Ana Carolina
Itzaina, diretora da Oasis.
A Brasbaby fez o lançamento mundial
de marca Clingo no Brasil, durante a feira.
Os destaques foram a linha de alimentação da Clingo, que vem com colheres
de silicone, copos, pratos, garrafa e pote
térmicos, escorredor de mamadeira e
porta papinha.
Cajovil destacou que “estar presente
em um evento setorial como a Pueri Expo
foi muito apropriado para fortalecer as
nossas marcas e reforçar a parceria que
mantemos com nossos clientes, essa proximidade faz toda a diferença”, conforme
fala Geruza Boing, coordenadora de
Marketing. “A feira nos deu visibilidade
e o público superou as nossas expectativas no que se refere à quantidade
e qualidade, gerando muitas oportunidades de negócios. Agradecemos a
todos que visitaram o nosso estande, e
deixamos aqui o convite para estarmos

PUERICULTURA

A tradicional Galzerano, com 60 anos de mercado,
apostou na linha de puericultura pesada com sua
nova linha de carrinhos de passeio

Um dos atrativos da Pueri Expo deste ano
foi o Trend Forum que promoveu uma
série de palestra de interesse do mercado
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ARTIGO

CONTEÚDOS VEICULADOS NO YOUTUBE PODEM CAUSAR
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS

Vídeos de
unboxing
levantam
debate sobre
consumismo
infantil
Por: Rede Marista de Colégios*

M

esmo que pareçam inofensivos,
vídeos de pessoas abrindo brinquedos no YouTube podem ser
prejudiciais para as crianças. Esse tipo
de conteúdo, chamado “unboxing”, se
tornou popular em 2011 e se resume a
aberturas de presentes, embalagens e
até doces com a intenção de fazer propaganda de um produto. Uma febre que
acende o debate sobre o consumismo
infantil e a consequência negativa para
as crianças.
O acesso aos vídeos de unboxing têm
crescido tanto que muitos youtubers
recebem os produtos antes mesmo do

30

lançamento para estimular o consumo
quando o brinquedo chega às prateleiras
das lojas. Também existem crianças que
se apropriaram do modelo e já gravam os
seus próprios vídeos.
A receita, que acumula milhões de visualizações e deixa as crianças obcecadas,
tem uma explicação, pois se baseia no
principal interesse delas: o brincar. Isso
porque os vídeos mostram brinquedos
sendo abertos e manipulados, o que estimula a curiosidade e acaba incitando o
consumismo. Segundo Cris Starcke, coordenadora da Educação Infantil do Colégio
Marista Pio XII, as crianças acabam sendo
atraídas por um conteúdo que não estimula o desenvolvimento. “Brincar desenvolve
a criatividade, estimula o raciocínio e a
coordenação motora. Da mesma forma,
ficar passiva diante da tela pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e
motor das crianças”.
Mesmo que os vídeos de unboxing
sejam uma forma clara de publicidade
dirigida a crianças, podem ser facilmente
revestidos de conteúdos para entreter. É
possível que essa publicidade disfarçada
passe desapercebida até pelos pais, por
isso acompanhar de perto o que os filhos
acessam nas redes é fundamental.

Uma boa maneira de lidar com a
situação é estimular brincadeiras não estruturadas e diminuir o tempo diante das
telas. Muitas vezes, os conteúdos virtuais
acabam tomando o espaço das brincadeiras tradicionais, que são tão importantes
para contribuir com o desenvolvimento
saudável e pleno das crianças. Separar um
tempo na agenda para estar junto, brincar
e interagir contribuem para desenvolver
as habilidades de forma completa.
(*) Sobre a Rede Marista de
Colégios: A Rede Marista de
Colégios (RMC) está presente
no Distrito Federal, Goiás,
Paraná, Santa Catarina e São
Paulo com 18 unidades. Nelas,
os mais de 25 mil alunos
recebem formação integral,
composta pela tradição
dos valores Maristas e pela
excelência acadêmica. Por meio
de propostas pedagógicas
diferenciadas, crianças e jovens
desenvolvem conhecimento,
pensamento crítico, autonomia
e se tornam mais preparados
para viver em uma sociedade
em constante transformação.
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