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Não, não foram poucos os brasileiros que, naquele histórico 17 de abril 
de 2016 — data em que o plenário da Câmara aprovou o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff —, imaginaram estar vivendo o fim de um pesadelo 
coletivo. A partir dali, supunham, o país reencontraria o norte da prosperidade 
econômica. No entanto, mais de três anos depois, o Brasil ainda está longe de 
concretizar o sonho do crescimento. Os números são pífios. E o desemprego 
se encontra nos patamares mais altos desde o fim da década de 90. Entre 
estudiosos, é consenso que, apesar da bonança dos anos 2000, nenhum presi-
dente conseguiu tirar o país da armadilha da renda média — mal que acomete 
as nações que batem em um teto de desenvolvimento e não são capazes de 
dar o salto para se tornar ricas. 

Para tirar o país do atoleiro, Jair Bolsonaro confia que poderá mudar tal 
quadro por meio de um auxiliar a quem concedeu status de superministro: 
Paulo Guedes, o titular da pasta da Economia. Após sete meses de um esforço 
quase exclusivo em defesa da reforma da Previdência, aprovada em primeiro 
turno pelos deputados federais, Guedes prometia a conclusão de uma série de 
medidas que, somadas, vão destravar cerca de 4 trilhões de reais em uma década 
e podem dobrar o PIB per capita brasileiro nos próximos dez anos. Na falta de 
um nome oficial, o arsenal do ministro vem sendo chamado de “Plano Guedes”.

A ambição é deixar para trás, de uma vez por todas, os voos de galinha da 
economia nacional, levando-a a alcançar velocidade de cruzeiro. Tudo isso sem 
injeção de recursos, afinal as contas públicas apresentam déficit há quatro anos. 
E sem perda de tempo — logo após a aprovação em primeiro turno da reforma 
da Previdência na Câmara, em 12 de julho, Paulo Guedes convocou seus nove 
secretários especiais para discutir os próximos passos. O entendimento foi o 
de que a prioridade é criar um bom ambiente de negócios para estimular a 
retomada dos investimentos.

No mercado de brinquedos a palavra de ordem é atender ao chamado 
“último click”, ou a tradicional “batida de martelo’. O fato é que os lojistas estão 
deixando para fechar negócios cada vez mais tardiamente, o que compromete 
o planejamento das indústrias, gerando aquela tradicional correria para atender 
aos pedidos de última hora.

Para orientar na escolha das melhores opções de compras para os lojistas, 
a Revista Brincar organizou um Especial Dia das Crianças, em que apresenta as 
principais opções para o mix do varejista na principal data do nosso mercado.

Nesta edição trazemos ainda o Perfil da atriz mirim Maria Carolina Basílio, 
que já está fazendo sucesso em minisséries e nas grandes telas. Seu primeiro 
trabalho na TV foi Os Dias Eram Assim na Rede Globo, onde interpretou a pe-
quena Gabriela. No ano passado teve participações no longa Fala sério, mãe!, 
no musical A Noviça Rebelde e na 3° temporada da minissérie Sob Pressão.

Destaque também para o varejista Superlegal, do empresário Leandro 
Klein, que realizou em sua sede um evento triplo: a inauguração de seu novo 
centro de distribuição, a 5ª convenção de gerentes de sua rede de lojas e a 2ª 
feira de fornecedores.

Em Associação, trazemos a visão da ALBB (Associação dos Lojistas de 
Brinquedos do Brasil), que procurou demonstrar o mal que os preços prati-
cados na internet representam para o negócio varejista tradicional e toda sua 
preocupação nesta questão entre lojas físicas e o comércio na internet, e como 
os fornecedores deveriam dar mais atenção ao problema.

Em Mercado, mostramos que a fabricante americana de brinque dos 
Hasbro concordou em comprar a Entertainment One, proprietária da franquia 
de desenhos animados infantis Peppa Pig, por cerca de 3,3 bilhões de libras 
(US$ 4 bilhões), notícia que mexeu com o mercado de licenciamento global. 
Por aqui, visitamos a Expo Licensing, organizada pela Abral e que mostrou as 
novidades e as estratégias das franquias que são responsáveis por mais de 18 
bilhões de reais em vendas de produtos licenciados no Brasil.

#.
Boa leitura a todos.

Os Editores

GIRO DE MERCADO

Super heróis e 
super-vilões mais 
icônicos da DC 
chegam ao Brasil  
com The Art of the 
Brick: DC Super 
Heroes

A pós o enorme sucesso na Europa, a celebrada exposi-
ção de arte contemporânea THE ART OF THE BRICK®: 

DC SUPER HEROES  faz sua estréia na OCA – Museu da 
Cidade de São Paulo, em setembro, onde ficará em curta 
temporada até novembro. Juntamente com a Warner 
Bros. e a DC Entertainment, o célebre artista Nathan 
Sawaya criou a maior coleção de arte inspirada na Liga 
da Justiça da DC, incluindo Batman, Super-Homem e 
Mulher Maravilha, ao lado dos super vilões da DC como 
o Coringa e  Arlequina, entre outros.

O Brasil será o primeiro país a receber a exposição 
após a temporada na Europa – onde foi visitada por mais 
de meio milhão de pessoas em Madri, Londres e Paris.

Em toda a série de galerias imersivas, SUPER 
HEROES exibe as interpretações de Sawaya sobre per-
sonagens, veículos e ambientes encontrados em toda a 
mitologia DC Super Heroes, incluindo transformação e 
reinvenção, força e fraqueza, assim como o bem contra 
o mal. Na temporada brasileira, haverá um aplicativo 
exclusivo da exposição, que transformará o smartphone 
dos visitantes em um audioguia, por onde poderão se 
aprofundar na história e particularidades de cada obra.

Para as crianças e adultos que gostam  de LEGO, 
Sawaya é um super herói. Na última década, o ex-ad-
vogado que virou artista elevou o brinquedo à condição 
de obras de arte altamente procuradas e inspirou 
incontáveis crianças a pensar “fora da caixa”. Sawaya 
voltou-se para as histórias de super-heróis para sua 

própria inspiração nesta 
exposição – que apresenta 
esculturas de LEGO que 
emulam os personagens, 
veículos, ambientes e temas 
lendários que estão presen-
tes na mitologia da DC.

A exposição THE ART 
OF THE BRICK: DC SUPER 
HEROES inclui mais de 
120 peças originais, cria-
das exclusivamente com 
blocos LEGO, incluindo um 
Batmóvel em tamanho real 
(5,5 metros) e construído a 
partir de meio milhão de 
peças. Sawaya capturou 
em escala real alguns dos 
mais emblemáticos Super-
Heróis e Super Vilões de DC, 
explorando mais de 80 anos de história.

“Estou extremamente empolgado em trazer a 
nova exposição de super-heróis para o Brasil durante a 
celebração global do 80º aniversário do Batman. Esta 
coleção de arte se concentra em heróis e vilões, e as 
esculturas neste show são uma interpretação criativa 
das emoções que esses temas podem evocar. Quando 

THE ART OF THE BRICK fez uma 
turnê pelo Brasil há alguns anos, a 
resposta e entusiasmo do público 
foi esmagadora. Estou ansioso para 
estar em São Paulo na abertura 
para ver como esta turnê é recebi-
da”, diz Sawaya.

“Quando criança, passava as 
manhãs de sábado sentado no 
chão brincando com LEGO e assis-
tindo os desenhos animados da DC 
Super Friends. Eu imaginava que as 
pessoas na minha cidade de LEGO 
teriam super poderes e poderiam 
derrotar qualquer inimigo do mal 
– o que geralmente significava as 
bonecas da minha irmã. Então, 
essa nova coleção de obras de arte 
é um sonho que se tornou realidade 

para mim. É uma honra re-imaginar esses 
personagens seminais e histórias de uma maneira nova, 
através do meu meio de escolha”, completa Sawaya.

“Estamos muito empolgados em continuar nossa 
parceria com Nathan nesta exclusiva e fascinante expo-
sição global, que combina ícones da DC com a LEGO, em 
uma experiência de entretenimento imersiva”, diz Peter 
van Roden, vice-presidente sênior da Global Themed 
Entertainment da Warner Bros. Consumer Products. “Se 
você é fã de quadrinhos, fã de LEGO ou fã de arte, há 
algo para todos nessa exposição autoral”.

Nathan Sawaya é um artista aclamado que cria 
obras de arte inspiradoras com um brinquedo. Sua arte 
se concentra em esculturas de grande escala usando 
apenas blocos LEGO. Sawaya foi o primeiro artista a levar 
a LEGO para o mundo da arte e sua exposição itinerante 
THE ART OF THE BRICK, entreteve e inspirou milhões 
de amantes e entusiastas da arte em todo o mundo.

Natural da cidade norte-americana de Colville, no 
estado de Washington, Nathan Sawaya hoje é um ar-
tista premiado, que divide seu tempo entre os estúdios 
que possui nas cidades de Nova York e Los Angeles. 
Formado em Direito, tendo atuado como advogado cor-
porativo, ele descobriu os tijolinhos de brinquedo como 
forma de arte em 2002, desenvolvendo desde então 
um trabalho divertido, mas extremamente meticuloso, 

uma arte que joga com material, cor, movimento, luz e 
perspectiva. Recebeu inúmeros prêmios e honrarias, que 
reconhecem seu trabalho como uma nova dimensão da 
“Pop Art” e do Surrealismo, como o Unique Awards em 
2011, que reconhece artistas únicos com um trabalho 
não tradicional.

Sawaya já expôs nas principais galerias do mundo, 
incluindo a Time Warner Centre em Nova York, o Art 
and Culture Centre em Hollywood e a Spot Gallery em 
Paris. Sawaya é tão apaixonado por sua arte que tem 
uma tatuagem do brinquedo em seu pulso esquerdo. 
O artista lançou ainda dois livros best-sellers e é 
constantemente convidado para palestras, além de ser 
um dos nomes mais pesquisados no Google Zeitgeists.

Com mais de 2 milhões de blocos LEGO, a Mostra exibida em São Paulo e faz 
parte da celebração, em 2019, do aniversário de 80 anos de Batman
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Nathan Sawaya, criador da mostra de de blocos LEGO, exibida 
na OCA em São Paulo e que faz parte da celebração, em 2019, 

do aniversário de 80 anos de Batman

A maior exposição LEGO do Mundo, inspirada em 
Batman, Superman e Mulher Maravilha, com mais de 

120 impressionantes obras de arte, chega ao Brasil em 
setembro após sucesso retumbante na Europa
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GIRO DE MERCADO

Com roteiro 
inédito, Chaves - 
Um Tributo estreia 
em SP e leva o 
espectador a uma 
viagem pela vila 
mais querida da 
TV

Z ás... Ele está chegando!!! O espetáculo Chaves – 
Um Tributo Musical já tem sua estreia marcada 

para o dia 23 de agosto, no Teatro Opus (Shopping 
Villa-Lobos), em São Paulo. O musical homenageará 
o gênio da comédia Roberto Gómez Bolaños e todo 
o seu legado, que diverte e emociona diferentes 
gerações até hoje.

  Esta é a primeira grande produção dessa na-
tureza endossada e licenciada pelo Grupo Chespirito, 
e pelo SBT. A montagem promete surpreender os 
fãs do seriado - e o público em geral - com roteiro 
inédito da diretora musical Fernanda Maia e direção 
geral de Zé Henrique de Paula, ambos conhecidos 
por musicais como Natasha, Pierre e o Grande 
Cometa de 1812 e Urinal - o musical. A coreografia 
original é de Gabriel Malo. No repertório, o musical 

foi recheado de canções clássicas da 
série e composições inéditas.

O gênio da comédia Roberto Gómez 
Bolaños conquistou crianças e adultos 
do mundo inteiro com seu humor 
simples e carismático, criando per-
sonagens que serviram de inspiração 
para diferentes gerações de atores, 
comediantes e escritores. Para isso, 
teve como referência (e homenageou) 
nomes clássicos da comédia. É possível 
encontrar registros do artista mexicano 
compondo esquetes que fazem alusão 
a humoristas como Charles Chaplin, 
Jerry Lewis e à dupla Oliver Hardy e 

Stan Laurel (O Gordo e o Magro).
Foi assim que surgiu a ideia de se criar um 

roteiro inédito que não apenas trouxesse de volta 
aquela atmosfera lúdica, inocente e saudosista da 
vila da série, mas que também desse pitadas da 
vida de Bolaños e de sua trajetória como um grande 
mestre das artes cênicas e do clown.

O espetáculo presta uma linda homenagem a Roberto Gómez 
Bolaños e a sua mais famosa criação, o nosso querido Chaves, 

em uma grande produção musical
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Estrela faz acordo 
para pagar 
indenização de 
R$ 500 mil em 
brinquedos para 
140 escolas e 
creches 

O    ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior 
do Trabalho, homologou acordo entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Starcom Nordeste 

Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda., empresa 
do grupo Brinquedos Estrela. Conforme o ajuste, for-
malizado no dia 25 de junho, a indústria doará 144 
conjuntos de brinquedos educativos a 140 creches e 
escolas de nove municípios de Sergipe como pagamento 
de indenização de R$ 500 mil por dano moral coletivo.

O custo da doação é de R$ 517.590,86, e a conde-
nação, imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
20a Região (TRT-20), se refere a uma ação civil pública 
ajuizada em 2013.

Segundo a Procuradoria do Trabalho, a empresa 
teria ‘adotado conduta antissindical’ e ‘cometido assédio 
contra integrante do sindicato dos empregados da 
fábrica de Ribeirópolis (SE)’.

Conciliação

Com o processo no Tribunal Superior do Trabalho, 
a Starcom propôs converter o valor da indenização em 
conjuntos de brinquedos, pelo preço de nota fiscal de 
fábrica, para doação a creches e escolas da região de 
Ribeirópolis.

Em audiência de conciliação realizada no TST em 
fevereiro deste ano, ficou acertado que o TRT-20 seria 
convidado a pesquisar, junto com o Ministério Público 
do Trabalho, as entidades que poderiam receber os 
conjuntos.

A audiência prosseguiu nessa terça-feira com a 
apresentação do resultado da pesquisa. As creches e as 

escolas de ensino infantil e fundamental selecionadas 
estão nos municípios de São Domingos, Itabaiana, 
Carira, Moita Bonita, Ribeirópolis, São Miguel Aleixo, 
Pedra Mole, Pinhão e Aracaju.
Cronograma

A Starcom e a Estrela devem apresentar ao 
ministro, até 1º/8, o cronograma de entrega dos 
kits, que deve ser feita no prazo de 120 dias. Exceto 
para as entidades selecionadas de Itabaiana, Carira e 
Aracaju, a retirada será feita na fábrica da Starcom, 

em Ribeirópolis, pelo prefeito ou por alguém designado 
por ele. Para as 78 creches e escolas de Itabaiana e 
Carira, a indústria vai levar os produtos até a sede das 
prefeituras. As duas entidades escolhidas em Aracaju 
receberão os conjuntos em suas sedes.

Respeito sindical
Ainda conforme o acordo, a Starcom e a Estrela 

‘devem se abster de praticar atos antissindicais ou que 
caracterizem assédio’.

O descumprimento do ajuste implicará o pagamen-
to de 30% do valor total do acordo, que será revertido 
a cada entidade proporcionalmente ao número de 
conjuntos doados para elas.

Acordo positivo
Depois da audiência, o ministro Cláudio Brandão 

destacou a atuação da empresa e do Ministério Público 
do Trabalho, que, desde o primeiro momento, se dis-
puseram a buscar a conciliação.

O levantamento feito pelo TRT-20 para atender 
a comunidade local também foi muito importante, 
segundo o ministro.

A subprocuradora-geral do Trabalho Cristina 
Aparecida Brasiliano afirmou que o acordo foi feito 
“pensando-se no destinatário final da reparação, que 
é a sociedade de Ribeirópolis e região”.

O advogado da Starcom, Ademir Buitoni, conside-
rou que, em razão da situação econômica da empresa, 
os brinquedos são a melhor moeda que o grupo tem 
para oferecer em pagamento. “Felizmente, o Ministério 
Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho 
aceitaram a proposta.

”
Com a palavra, a Starcom/Estrela:

A empresa não comentou.
Fonte: O Estado

No catálogo da editora Estrela Cultural, há obras 
só para ler – mas a maioria tem algum acessório 

e proposta de atividade
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‘Bob Esponja 
Calça-Quadrada’ 
inaugura sala 
temática no 
Escape 60

C alça Quadrada, a esponja-do-mar mais 
famosa da Fenda do Biquíni, completa 20 
anos de estreia na Nickelodeon e ganha 

sala temática no Escape 60, integrando-se ao 
projeto da ‘Melhor Ano de Todos os Tempos’, 
uma homenagem a uma das animações e 
personagens de TV mais icônicos já criados até 
hoje. A sala inspirada na animação será aberta 
ao público a partir de 13 de agosto, na unidade 
Jardins, em São Paulo, e conta com duas versões 
do jogo: para adultos e para crianças.

Os jogadores terão a chance de ajudar 
Bob Esponja a proteger a fórmula secreta do 
hambúrguer de siri das mãos do Plankton. A 

equipe terá 60 minutos para encon-
trar o vilão, antes que ele consiga 
copiar o maior segredo da lanchonete 
Siri Cascudo e dominar a Fenda do 
Biquíni.

Para Jeannette Galbinski, sócia 
e diretora de marketing do Escape 
60, a parceria reforça o foco em 
surpreender o público e o viés ino-
vador da rede de franquias pioneira 
no desenvolvimento de jogos de fuga 
no Brasil. “A sala do Bob Esponja é 
nossa primeira sala com jogos para 
adultos e crianças. Atendemos todos 
os públicos e estamos contentes com 
a parceria, que vai proporcionar a 
imersão dos fãs ao universo desse 
personagem tão amado”, conclui 
Jeannette.

 “Comemorando o ‘Melhor Ano de Todos os 
Tempos’ em homenagem aos 20 anos da estreia 
de Bob Esponja nas telas da Nickelodeon, a mar-
ca se une ao Escape 60 para mais um projeto 
de sucesso dessa festa,” comenta Angela Cortez, 
Vice-Presidente de Licenciamento e Experiências 
Locais da Viacom América Latina. “Para o pú-
blico, é uma entrega que contempla todas as 

idades, adultos e crianças podem se divertir ao 
lado desse ícone da cultura pop que se tornou o 
Bob Esponja ao longo de duas décadas,” finaliza.

Os ingressos para as salas são vendidos 
pelo site www.escape60.com.br, via PagSeguro. 
Para jogar, é necessário um grupo de, no mí-
nimo, quatro participantes e, no máximo, oito.

A novidade, em parceria com a Nickelodeon, chega a São 
Paulo em 13 de agosto, na unidade Jardins
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Maria Carolina Basílio
Nome completo: Maria Carolina Basilio
Data de Nascimento: 14/06/2011
Qual seu brinquedo preferido? Bubu
Livro que mais gostou? Sítio do Pica pau 
amarelo
Trilha sonora preferida? Ouvi dizer (Melim)
Filme/Animação? Soy Luna e Stranger Things
Cantor ou cantora que admira? Vitor Kley. 
Adoro seu estilo musical.
Um sonho? Ir Pra Disney
Viagem que mais gostou? Portugal
Quem são seus melhores amigos? Júlia 
Teodora, Thales Miranda, Theo de Almeida, 
Manuela e Matheus Dantas.
Tem medo de alguma coisa? Não é bem medo, 
é pavor de cobra e barata!!!
Tem alguma mania? Sim. Repetir filmes e séries.
 Cor preferida? Azul e violeta.
Um lugar que mais gosta de ir? Teresópolis
Que herói da ficção gostaria de ser? Flash. 
Ele é muito rápido e eu conseguiria ajudar várias 
pessoas ao mesmo tempo.

pequena participação no longa Fala sé-
rio, mãe! No ano passado participei do 
musical A Noviça Rebelde como Gretl, 
interpretei a Raquel na 3° temporada de 
sob pressão, Cecília no filme pré-selecio-
nado ao Oscar A Vida Invisível com estreia 
marcada para o final de outubro. Também 
fiz meu primeiro comercial de natal para 
o shopping Tacaruna, em Recife.”

Incentivo para o trabalho não falta. 
“Meus pais não só incentivaram como 
me incentivam todos os dias. Trabalho 
com TV, cinema, teatro e publicidade”, 
fala a menina, que apesar do pouco 
tempo na TV, já contracenou com artista 
veteranos como Susana Vieira, Marjorie 
Estiano e Júlio Andrade: “são inesquecí-
veis pra mim.”

O reconhecimento nas ruas para ela 
é “muito legal quando uma pessoa fala 
da minha cena. Fico muito feliz com esse 
reconhecimento. Sempre procuro retribuir 
com muito carinho.”

E o seu fã clube? 
“Eles são muito legais comigo. Sou 

muito grata a eles, sempre trazem mui-
tos momentos especiais da minha vida. 
Deixo aqui um grande beijo a todos eles. 
Eu adoro o Instagram, postar fotos e 
vídeos. E gosto muito do YouTube!”, diz 
a artista mirim.

Em casa ela gosta das suas coisas bem 
organizadas, nada de bagunça. O pai, 

Leonardo trabalha em uma operadora de 
saúde e mãe Verônica, professora, e é 
quem acompanha no seu dia a 
dia. Ela não tem irmãos.

O brinquedo ela mais 
gostou foi a Bubu, “é 
minha boneca preferi-
da.” Ela tem também 
uma cachorrinha que 
chamou Ariel.

Os próximos de-
safios da sua carrei-
ra também já estão 
definidos: 

“No final de ja-
neiro estreio uma 
nova peça. Estou me 
dedicando muito 
para essa nova per-
sonagem.”, plane-
ja Maria Carolina 
Basílio.

A terceira temporada de Sob Pressão 
veio trazendo novos desafios para 
Carolina (Marjorie Estiano). No 

quinto episódio da série, a médica foi 
obrigada a lidar com lembranças som-
brias de seu passado ao se deparar com 
o caso de Raquel (Maria Carolina Basílio), 

uma criança que presencia um acidente 
chocante envolvendo sua própria mãe.

Enquanto passeava com Raquel na 
rua, Ariane (Rafaella Mell) é vítima de uma 
explosão repentina e chegava ao Hospital 
São Tomé Apóstolo em estado crítico. 
Enquanto Carolina tenta salvar a mulher, 
Evandro (Julio Andrade) logo chama uma 
assistente social para levar a criança para 
um abrigo, deixando a médica indignada.

“Evandro, a gente vai entregar a me-
nina assim, sem se importar com o que 
ela está sentindo?”, questiona Carolina, 
chocada com a frieza do marido.

Diante da negativa de Evandro, 
Carolina se desespera. Triste e preocu-
pada com Raquel, a médica se lembra 
do suicídio de sua mãe, e, em estado de 
choque, se esconde em uma sala vazia e 
volta a se autoflagelar. Nesse momento, 
Carolina é surpreendida por um colega 
da equipe do hospital. Veja a chamada 
do próximo episódio!

Com esta sinopse, Maria Carolina 
Basílio ganhou olhares em todo Brasil, 
com sua participação em Sob Pressão.

Estudante do 2° ano no Colégio 
Nacional, no Rio de Janeiro, ela concilia 
os estudos com muita dedicação também, 
assim como faz quando está na TV.

“Estudo de manhã e as gravações são 
no período da tarde. Levo meu material 
sempre comigo”, diz Maria Carolina. Que 
planeja ser roteirista, além de atriz: “Minha 

paixão é interpretar, mas também adoro 
ler e escrever.”

A inspiração para ser artista veio na-
turalmente na vida da menina.

“Sempre assisti as pessoas na TV e 
tinha aquela vontade de estar ali atua-
do também”, fala Carolina Basílio. “Meu 
primeiro trabalho na TV foi Os Dias Eram 
Assim na Rede Globo, onde interpretei 
a pequena Gabriela. Logo após fiz uma 

Maria Carolina 
Basílio é 
estreante na TV, 
mas já brilha 
com grandes 
participações em 
séries na Globo 

Como Cecília, ela mostra o figurino do filme 
pré-selecionado ao Oscar “A Vida Invisível

Posando para o seu book da 
Agência Cintra, do Rio de Janeiro

Aos 9 anos, ela já partici-
pou de diversas séries e 
filmes, além de atuar no 
teatro com o musical “A 

Noviça Rebelde”

Em Sob Pressão, minissérie da Globoplay, Carolina Basílio (Raquel) 
contracena com Marjorie Estiano, que vive a médica Carolina
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Texto: Eduardo Santos

SEU PRIMEIRO TRABALHO 
NA TV FOI OS DIAS ERAM 
ASSIM NA REDE GLOBO, ONDE 
INTERPRETOU A PEQUENA 
GABRIELA. NO ANO PASSADO 
TEVE PARTICIPAÇÕES NO 
LONGA FALA SÉRIO, MÃE!, NO 
MUSICAL A NOVIÇA REBELDE 
E NA 3A. TEMPORADA DA 
MINISSÉRIE SOB PRESSÃO
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Fonte: Fabricantes nacionais e varejistas

“Estamos trabalhando com o número 
de 8% de crescimento para o ano”, 
sinaliza o presidente da Abrinq – 

Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos, Synésio Costa. “As famílias esti-
veram retraídas, mas desde o início de agosto 
as lojas voltaram a receber significativo fluxo 
de consumidores.”

De 2011 a 2018, o faturamento da indús-
tria do brinquedo passou de R$ 3.460 bilhões 
para R$ 6.871 bilhões, uma fotografia de 
contínuo crescimento em oito anos. Mantidas 
as variáveis atuais, prevê Synésio Costa, o cres-
cimento deste ano pode ficar entre 7% e 10%.

De acordo com a estatística anual da 
Abrinq, a sazonalidade das vendas ao longo 
de 2018 permaneceu semelhante aos anos 
anteriores, concentradas nos meses de agosto, 
setembro e novembro. O número de empre-
gos diretos e indiretos no ano teve aumento 
de 161 postos de trabalho, destacando-se o 
aumento das vagas com carteira assinada e a 
ligeira diminuição das terceirizadas.

Para 23% dos fabricantes, 2019 será um 
ano ótimo, enquanto 67% deles esperam ser 
bom, 7% regular e 3% ruim. O número de 
brinquedos lançados em 2018 foi de 1.385, 
um pouco a mais que em 2017 (1.309). 
Curiosamente, a faixa de brinquedos de pre-
ço acima de R$ 100,00 passou de 14,9% em 
2017 para 16,5% ano passado. As faixas de 
brinquedos com preço entre R$ 20,00 e R$ 
100,00 tiveram redução. Brinquedos a partir de 
R$ 10,00 e entre R$ 11,00 e R$ 20,00 também 
ganharam participação.

Registraram crescimento nas vendas brin-
quedos de atividades intelectuais, criatividade, 
atividades físicas e mundo técnico. As vendas 
por linhas de brinquedos continuam mostran-
do predominância das bonecas e bonecos 
nas vendas, com 19,2%, contra 18,9% em 
2017. Cresceram em participação as linhas de 
veículos (16,7%), jogos (9,75), reprodução do 
mundo real (8,5%) e puericultura (6,8%). São 
Paulo continua sendo o maior mercado (33,7% 
contra 35,8% no ano anterior), e estados como 
Amazonas (3%), Paraná (6,5%) e Santa Catarina 

( 6 , 8%) 
r e g i s -
t r a m 
cresci-
mento 
impor-
tante.

“ A o 
l o n g o 
de 80 
anos de 
história 
o setor 
de brin-
quedos 
no Brasil 
mostra 
que é 
possível 
seguir existindo e crescendo, em que pesem os 
efeitos das políticas econômicas”, diz Synésio 
Batista da Costa.

Dia das Crianças e 
Natal vão impulsionar o 
negócio do brinquedo, 
prevê Abrinq

DEPOIS DE CONVIVER, COMO DIVERSOS SETORES, COM 
AS DIFICULDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE, A INDÚSTRIA 
NACIONAL ESTÁ PRODUZINDO A TODO VAPOR OS 
BRINQUEDOS QUE VÃO ENCANTAR A GAROTADA NA 
SEMANA DAS CRIANÇAS.

VENDAS POR LINHAS E CANAIS [Unid.: (%)]
LINHA DE BRINQUEDOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Veículos (carrinhos, motos, pistas) 11,2% 13,7% 14,2% 15,5% 14,2% 15,1% 15,5% 16,7%
Reprodução mundo real (jogos de panela, móveis, kit mecânico) 8,9% 7,7% 9,9% 9,1% 9,5% 10,2% 9,1% 8,5%
Blocos de construção
(encaixe para montagem de estruturas) 3,9% 3,8% 4,5% 3,9% 4,1% 3,6% 5,1% 4,9%

Bonecas e bonecos em geral e seus acessórios 17,5% 16,2% 18,1% 19,2% 19,7% 18,7% 18,9% 19,2%
Puericultura (mordedores, chocalho, móbile) 8,5% 7,8% 8,1% 7,9% 6,3% 6,1% 6,2% 6,8%
Jogos (tabuleiro, cartas, figuras, memória) 9,4% 10,5% 9,8% 8,6% 10,2% 8,9% 9,1% 9,7%
Pelúcia 5,2% 6,1% 5,0% 4,5% 4,7% 4,1% 4,3% 3,6%
Madeira 7,4% 7,2% 4,4% 5,2% 5,1% 3,6% 2,9% 2,5%
Eletrônicos e áudio-visuais (tablets e laptops de brinquedo, perguntas e respostas, videogames) 2,4% 2,8% 4,1% 3,7% 4,7% 4,2% 4,0% 3,7%
Esportivo (patins, patinete, triciclo e veículos a pedal ou elétricos, bicicletas, lançadores de água) 8,7% 10,0% 10,1% 9,4% 9,8% 12,0% 13,5% 12,1%
Fantasias (roupas de personagens ou mitos, acessórios como unha postiça, maquiagem de brinquedo, aplique de cabelo) 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 3,8% 1,4% 1,9% 1,8%
Outros 14,6% 11,3% 8,5% 9,1% 7,9% 12,0% 9,5% 10,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VENDAS POR CANAIS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
a) Magazines 16,6% 18,0% 18,1% 17,6% 12,8% 16,8% 16,1% 16,2%
b) Auto-serviço (supermercados etc.) 14,6% 10,5% 9,9% 8,2% 8,6% 8,8% 7,8% 8,1%
c) Especializados 40,6% 33,1% 38,3% 39,2% 41,3% 33,2% 34,2% 33,5%
d) Atacadistas 26,2% 21,8% 18,2% 19,9% 18,5% 20,8% 19,6% 20,1%
e) Internet 1,7% 16,6% 15,9% 15,4% 18,8% 20,5% 22,1% 22,4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bonecas e Bonecos em 
Geral e Seus Acessórios

A categoria é líder no segmento de brinquedos, ganhou mais relevância, em 
2018 e agora com 19,2%. Para este Dia das Crianças, os lançamentos trazem 
muitos detalhes de construção, embora o baixo poder aquisitivo do consumidor 
brasileiro tende a privilegiar produtos de valor mais baixo.

Abrinq/Reprodução

•Adijomar - Mika, Mini Doll Fantasy e Mônica em vinil

•Rosita - Luccas Neto•BS Toys - Soldier Dark War e 
Work Force

•Candide - L.O.L. Surprise 

•Cotiplas - Baby Ninos 
Banho e Lil´Cuteseis

•Toyng - Figuras de Ação Toy Story 4

•Mattel - Barbie profissões, Polly Pocket Esconderijo Secreto e Batman luzes e sons

•Multikids - Cry Babies Magic Tears

•Hasbro - Baby alive
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Puericultura
O segmento, que não apresenta sazonalidade, vem recuperando ao longo dos anos 
e representa agora 6,8%, categoria que inclui mordedores, chocalhos e móbiles, 
entre outros itens. O setor abrange também puericultura pesada com carrinhos 
de bebês, por exemplo.

A categoria vem perdendo no mix de vendas e recuou para 8,5%, mas continua 
importante em qualquer pedido de compra, por ser bastante diversificada inclui 
cozinhas, móveis, kits mecânicos, etc.

Reprodução do Mundo Real

•Braskit - Carrinho Super Market Rosa e Vermelho

•Armarinhos Fernando - Comida Japonesa (Toyng), 
Kit Médico Toy Story (Toyng), Mini Chef Frutas e 
Super Lanche e Mochila Caixa Registradora

•Angel Toys - Carrinho de Compras Baby Alive, 
Geladeira Frozen 2 e Máquina de Lavar Minnie

•Calesita - Cozinha do Sítio e ImaginAtiva 
Super Mercadinho

•Xalingo - Linha Mini Chef com Churrasqueira, Acessórios e Avental, Batedeira, Cafeteira, Micro-ondas, Torradeira e 
Liquidificador; Bancada Oficina de Criações

•Adijomar - Casinha Educativa da Mika, 
Casinha Aprenda Brincando e Baby Rex Bolinha

•Latoy - Mordedores em Látex Galinha Pintadinha e Turma da Mônica 

•Cia do Movel - Banco Bichos •Calesita - Linha Fofety com Doces de Montar e Desmontar 

Alpha Brinquedos - 
Multi Bolas Texturizadas

•Armarinhos 
Fernando 
- Pirâmide 
Unicórnio 
Mágico 
(FisherPrice)

•Chicco - Next2meMagic (berço), tapete 
de atividades, BubbleNest (banheira)

•Maptoy Abelhinha e 
Trenzinho

•Samba Toys - Toy Rex, Tchuco Baby e Smurf Cogumelo Didático•Pais & Filhos - Móbile Para Berço, 
Chocalho Mordedor Especial e 
Mordedor Tartaruga
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Blocos de Construção
Com ligeira queda, os clássicos encaixes para montagem de 
estruturas agora tem 4,9% de share de mercado, e continuam 
como uma boa pedida para as crianças. Educativos, estimulam 
a concentração, lógica e criatividade infantil

Esportivo
Esta categoria se mantém 3a colocação no share dos brinquedos, já que coloca a criançada 
para sair do sofá, desta vez tem 12,1% do mix. A linha é bem ampla e reúne bolas, e jogos 
ao ar livre, patins, patinetes, triciclos, veículos a pedal ou elétricos e bicicletas, entre outros.

•Armarinhos Fernando 
- Patins Fenix 4 rodas

Playground (outros)
Mesmo sem classificação no Caderno de Estatísticas da ABRINQ, esses brinque-
dos chegam com diversas novidades. E com eles a brincadeira está garantida, já 
que crianças soltam a imaginação, estimuladas no desenvolvimento físico e social.

•Xalingo - Cidade em Obras Colecionável, Robô 
Guerreiro, Bombeiros e Blocos Baby Pet Patinho

•Xalingo - Orbeez Wow Word Pets Mágicos •Braskit - Toca O Rei da Selva e Toca do Dragão

•Barraca - Líder Toy Story 4

•Asca Toys - Slime

Baby Brink e Rosita - 
Lançador Grande Batman

•Biemme - Push Car Easy Ride Azul, Car One PS e Super Cross Rosa

Styll - Bicicletas 
Aro 12 Garfield

Caloi - Bicicleta Aro 16 
Barbie

•Xalingo - Balanço New Biu,
Cavalinho Pocotó Laranja, e Triciclo Lhama Chicco - 

carrinho Ferrari 
e motinho 
Vespa

Veículos (Carrinhos, 
Motos, Pistas)

A segunda linha mais representativa em termos de vendas no mercado de brin-
quedos, que incluem carrinhos, motos e pistas, teve nova valorização chegando 
a 16,7% de share de mercado.

•BS Toys - Buzão, Work Force, Moto Fire Light, Pista Crazy Streets Tokyo Drift, 
Top Truck Boiadeiro

•Braskit - GP Max, Turbo Looping 
Duplo e Triplo, Pinguim Race

•Armarinhos Fernando - Copo Animais 
Fazendinha, Zoo e Soldados (Gulliver) •Cotiplas - Cotiblock Mesa

•Lego - Homem 
Aranha, City e 
Creator

•Elka - Fofo Blocos

•Alpha Brinquedos - Banco 
Verde •Toyng - Slime Super Fluffy

Calesita - Triciclo 
Didino Rosa

• Mattel - Bicicleta de 
equilíbrio Fisher Price

•Armarinhos Fernando - Pista Hot 
Wheels BuzzLightyear

•Mattel - Monster Trucks Hot Wheels
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Fonte: (*)Caderno Estatísticas 2019, produzido pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos

Madeira
Os produtos de madeira são os que vêm sofrendo quedas ano a ano mercado de brinquedos e 
ano passado representava 2,9% e agora representa apenas 2,5%, apesar da categoria continuar 
despertando interesse na criatividade e pela alegria na garotada, além de em muitos casos ser 
usada inclusive no aprendizado escolar.

Fantasias
Se manteve praticamente estável com 1,8%, em relação ao ano anterior. A ca-
tegoria inclui roupas de personagens ou mitos, acessórios, como unha postiça, 
maquiagem de brinquedo e aplique de cabelo.

Jogos
Com nova alta para 9,7, os jogos sempre formam muito atrativos e os seus 
clássicos continuam se reinventando com a era do digital. A linha inclui a linha 
de tabuleiro, cartas, figuras e memória.

•Xalingo - Dominó Avengers, Dominó EVA Baby, Memória Avengers, Quebra-Cabeças Avengers, cognitivo Mecânica 
(Mattel), Colecionáveis, Verticais Colecionáveis Avengers e da Turma da Mônica

•Armarinhos Fernando - BrinKadeira Árvore Divertida, Jogo Aventura 
dos Brinquedos Toy Story (Toyster), Quebra-cabeça Conhecendo o Corpo 
Humano, Conhecendo o Sistema Solar, Show de Mágica (Xalingo) e 
Tabuleiro 3D Aventura Espacial Toy Story

Braskit - Pinguim Game

•Angel Toys - Galinha 
Pintadinha - Pega Ovo

•Positiva Legal -Pets 2, Aventura no Mundo 
Escondido e Quebra-Cabeça Jurassic World 56 peças

•Galapagos Jogos - Dobble3D, Harry Potter Puzzle, 
Quebra-Cabeça 3D Castelo e Story Cube

•Elka - Lança 
Garfinho Toys Story 4

•Adijomar - Jogo de Memória em vinil e 
Jogo Educativo Turma da Mônica

•Chicco - Meu Primeiro Ursinho Dou Dou •Toyng - Baby Shark azul, amarelo e rosa 

Pelúcia
Sempre presente nas listas dos compradores esse brinquedo é indicado para todas as faixas 
etárias, para todos os gêneros, e ainda estimulam o lado afetivo. Comparado a 2017, o segmento 
teve novo recuo, em relação a 2016, respondendo por 3,6% das vendas.

•Armarinhos Fernando - Quebra-cabeça de madeira Monte a Cena, Brincando de 
Engenheiro Mickey, Brincando com Letras e Números - madeira reflorestável

•Mattel - Quebra-Cabeça Tridimensional 
Barbie Reino Dreamtopia

•Xalingo - Pebolim Avengers, Mini Golf Baby Dreamworks da Xalingo e Casinha Monte e Brinque Turma da Mônica

Eletrônicos e Áudio Visuais

Os eletrônicos oscilaram em termos percentuais, em relação ao 
ano anterior. Com 3,7% em 2018, e sofreram por causa da alta 
do dólar e a queda nas importações. Videogames, assim como 
produtos de perguntas e respostas, além tablets e laptops de 
brinquedo de são boas opções.

•Xalingo - Robô Solar Inseto, Estação Meteorológica, 
Foguete Sustentável, Sistema Solar

•Armarinhos Fernando - Carrinho 
controle remoto (DTC)
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Massinha que vira 
brinquedo em 24h: 
produto inovador 
chega ao Brasil 
pela Galápagos 
Jogos

A massinha que vira brinquedo em 24 horas: 
esta é Hey Clay! Um produto inovador que 
já que já fez a cabeça da criançada em 

diversas partes do mundo chega agora ao Brasil 
pela Galápagos Jogos para inspirar a criatividade 

e imaginação, além de desenvolver habilidades 
como a coordenação motora fina e o foco.

Indicada para crianças a partir de 3 anos de 
idade, Hey Clay conta com um aplicativo educativo 

gratuito que guia as crianças no passo a passo 
para a criação de monstros, animais, dinossauros 
e vários outros personagens em massinha de 
modelar. Com uma tecnologia especial, o produto 

seca após 24 horas, tornando-se um 
brinquedo feito pela própria criança. 
Assim, além da atividade de modelar 
os personagens, é possível colecionar os 
modelos para decorar o quarto, brincar 
de faz de conta e muito mais.

Cada caixa de Hey Clay conta com 
18 potes de massinha, totalizando 420g 
do produto, que permitem a modelagem 
de seis personagens diferentes e mais 
diversas outras esculturas. A coleção tem 
6 versões: Insetos, Dinos, Aves, Animais, 

Aliens e Monstros.

Hasbro 
compra dona 
da Peppa Pig 
por US$ 4 
bilhões

A fabricante americana de brin-
que dos Hasbro concordou em 
comprar a Entertainment One, 

proprietária da franquia de desenhos animados 
infantis Peppa Pig, por cerca de 3,3 bilhões de 
libras (US$ 4 bilhões).

Sob os termos do acordo, os acionistas da 
Entertainment One, cuja sede fica em Toronto, no 
Canadá, mas tem suas ações cotadas em Londres, 
receberão 5,60 libras em dinheiro para cada ação 

ordinária, um prêmio de 26% sobre o preço de fe-
chamento da empresa nesta quinta-feira (21/08).

A compra vai acrescentar uma lista de novas 
marcas à carteira da Hasbro, já que a fabricante 
de brinquedos conhecida pelo jogo de tabuleiro 
Monopólio e a massinha de modelar Play-Doh 
busca ampliar os negócios volta dos para a idade 
pré-escolar.

“A Hasbro vai potencializar as capacidades de 
entretenimento imersivo [da Entertainment One] 
para trazer nossa carteira de marcas que atrai 
‘gamers’, fãs e famíli as para todas as telas, mun-
dialmente, e realizar uma economia de franquia 
plena com todo o nosso plano estratégico para os 
acionistas”, disse Brian Goldner, CEO da Hasbro.

A Hasbro informou que financiará a transação 
com novas dívidas e com US$ 1 bilhão a US$ 
1,25 bilhão em dinheiro da venda de novas ações 
na em presa. O Bank of America concordou em 
providenciar um empréstimo-ponte para custe 
ar a transação.

Fonte: Valor Econômico

ECONOMIA

AMedida Provisória 881/2019 ganhou a mídia e os 
fóruns empresariais de discussão. A pretendida 
lei tem a finalidade de proporcionar maior liber-

dade para os cidadãos exercerem atividades econômi-
cas, reduzindo os entraves impostos pelos governos e 
prestigiando a “autonomia da vontade” na celebração 
de negócios. Mas será que a transformação da MP em 
Lei irá de fato estimular a criação de quase 4 milhões 
de postos de trabalho, conforme prevê o governo? 

Para Christian Bundt, membro do Comitê 
Macroeconômico do ISAE Escola de Negócios, 
primeiramente, cabe ressuscitar o espírito da Lei 
Complementar 123/2006. “Vários dos temas tratados 
na nova MP estavam naquela lei de 2006, alguns dis-
positivos do novo texto parecem ser novas versões, já 
que aqueles não funcionaram como se esperava”, diz o 
especialista. Os temas da MP 881/2019 pretendem: dar 
diretrizes interpretativas para o poder público perante 
os particulares; eliminar e/ou simplificar procedimentos 
administrativos e judiciais no âmbito da administração 
pública; e fornecer diretrizes interpretativas e desbu-
rocratizadoras nas relações entre os particulares. Os 
principais pontos em cada um dos temas são: trabalhis-

tas; abertura 
de empresas/
novos merca-
dos; contra-
tuais e tributá-
rios; fundos de 
investimento; 
registros e 
documentos; 
societários; 
e abusos 
regulatórios.

B u n d t 
acredita que 

o governo aposta alto nos efeitos da proposta legis-
lação e aponta a necessidade de uma reflexão sobre 
o que efetivamente irá mudar e a probabilidade de 
ocorrência do que se pretende. “Não esqueçamos 
de que a recém reforma trabalhista (Temer) agora 
senta suas bases, com a consolidação de algumas 
jurisprudências”, aponta ele. Para o especialista, há 
tempo razoável entre a criação dessas medidas e a 
apropriação das mudanças pela maquinaria do poder 
público e da iniciativa privada. “Mas em geral, nas 
questões burocráticas, pelo que se observou desde a 
implementação da Lei 123/2006, haverá sim melhora 
no ambiente de negócios em prazo de um a dois 
anos. Já sobre os efeitos da nova legislação sobre o 
emprego, não há indícios que levem a crer que surtirá 
efeitos no surgimento de novos 4 milhões postos de 
trabalho, tomando como exemplo a própria reforma 
trabalhista”, analisa Bundt.

Segundo o especialista, a MP 881 ajuda a melhorar 
o cenário, mas não é suficiente, assim como não foi 
nenhuma das medidas tomadas no último ano (entre o 
governo de Temer e de Bolsonaro). A promessa agora 
é uma nova forma de financiamento da casa própria, 
para estimular o setor, entretanto poucas pessoas se 
arriscam a comprar uma casa sem emprego ou renda 
“segura”.  Ele sugere, ainda, que não há fórmula má-
gica para melhorar o cenário interno do país, mas os 
contornos da receita todos conhecemos: o governo 
precisa “emagrecer”, ou seja, cortar despesas ruins para 
que os recursos sejam direcionados para investimen-
tos em infraestrutura. “Com um governo que custa 
pouco, mas que investe em setores estratégicos, os 
capitalistas privados locais e do exterior tendem a ver 
o Brasil com outros olhos. Assim poderemos ter mais 
emprego, renda e consumo por algum tempo maior”, 
completa Christian Bundt.

Especialista 
analisa a MP 
da Liberdade 
Econômica
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MERCADO

Lego terá 
brinquedos com 
personagens da 
série Friends 

A Lego anunciou, no início de agosto passado 
uma coleção envolvendo os personagens da 
clássica série Friends.

Ainda não há uma data de lançamento para os 
bonecos de Lego inspirados em Friends

Foram divulgados bonecos de Rachel 
(interpretada por Jennifer Aniston no 
programa de TV), Monica (Cournteney 
Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt 
LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e 
Ross (David Schwimmer), de costas, 
sentados no icônico sofá da abertura 
de Friends.

Ainda não foi divulgada a data de 
lançamento da nova coleção, apenas 
que deve ser realizada “Em breve”.

Friends: famosa série de TV agora 
virará bonecos de Lego
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GOVERNO PREVÊ A CRIAÇÃO DE QUASE 4 MILHÕES DE POSTOS 
DE TRABALHO COM A CONSOLIDAÇÃO DA NOVA MEDIDA 
PROVISÓRIA 881/2019

Movimento do Comércio avança 1,4% em agosto, diz 
Boa Vista

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho 
das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 1,4% em agosto deste ano 
na comparação com julho, já descontados os efeitos sazonais, de acordo 

com dados apurados pela Boa Vista. A alta se deu após a queda de 0,7% 
em julho – sendo o segundo avanço mensal do ano. Na comparação com 
agosto de 2018, houve crescimento de 1,2%, enquanto, no acumulado 
em 12 meses, o indicador registrou ligeira aceleração e subiu 1,3%. 

As concessões de crédito com recursos livres aos consumidores 
vêm se acelerando, o que parece estar por trás do crescimento do 
movimento do comércio em agosto.

O mercado de trabalho, contudo, segue bastante fragilizado, com 
o desemprego caindo basicamente por causa da expansão da infor-
malidade e do trabalho por conta própria. Com isto, a renda cresce 
pouco, o que tem resultado em aumento do endividamento e do 
comprometimento da renda.

Por outro lado, a liberação dos recursos do FGTS deve representar 
um alívio para os consumidores e um fôlego adicional para o varejo, que 
já dá indícios de que deve ter um segundo semestre com desempenho 
superior ao observado no primeiro. 

Christian Bundt, membro do 
Comitê Macroeconômico do ISAE 

Escola de Negócios

Acompanhada por aplicativo que ensina as crianças 
a modelarem seus personagens, Hey Clay estimula a 

criatividade e desenvolve a coordenação motora
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Quando a aquisição estiver completa, 
assumirá o controle de algumas marcas 
valiosas de pré-escola, incluindo Peppa 
Pig, PJ Masks e o próximo Ricky Zoom
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O  evento promovido pela Expo Licensing 
nos dias 27 e 28 de agosto no Grand 
Hyatt – São Paulo, reuniu os principais 
estúdios e companhias de entreteni-
mento do mundo com profissionais de 

diversos segmentos de consumo é palco para os 
lançamentos, as novidades e as estratégias das fran-
quias que são 
responsáveis 
por mais de 
18 bilhões de 
reais em ven-
das de produ-
tos licenciados 
no Brasil.

A América 
Latina ocupa a 
quarta posição 
do mercado 
global de licen-
ciamento de 
marcas, segun-
do a Licensing 
I n d u s t r y 
Merchandisers’ 
Association 
(LIMA) e o Brasil, 
sede do evento, 
é o país mais 
representativo.

O evento ofereceu a estrutura ideal para fabri-
cantes, distribuidores, varejistas, agências de mar-
keting, comunicação e publicidade que desejavam 
conhecer os lançamentos, realizar reuniões e, ainda, 
se atualizar sobre temas estratégicos, unindo con-
ceitos de feira de negócios, conteúdo e networking.

Mais de 40 expositores, além de lounges e 
áreas de interação com marcas participaram da feira 

de negó-
cios nesta 
edição.

Houve 
apresenta-
ções exclu-
sivas dos 
portfólios 
de marcas 
e persona-
gens, bem 
como as 
estratégias 
e os dife-
renciais 
competitivos. Redibra, Tycoon 360, Globosat, Disney, 
Warner e a Eleven Dragons foram empresas presentes.

A programação contou, ainda, com 
as palestras de Daniel Mazini, diretor de 
varejo da Amazon Brasil, da global trend 
Hunter, Reyne Rice (veja abaixo), e dos 
executivos da Rappi, Gabriel Sampaio, e 
do Twitter, Vinícius Magalhães.

Entendendo a sinergia entre o licen-
ciamento de marcas e personagens e o 
audiovisual, a Expo Licensing apresen-
tou uma novidade em 2019: o Content 
Meeting. Dividido em duas frentes o 
espaço audiovisual contará com o pitching 
de 10 projetos infantis, pré-selecionados, 
para os maiores investidores/comprado-
res brasileiros de conteúdo infantil, além 

de uma programação abordando temas que foram 
apresentados por grandes profissionais do mercado..

LICENCIAMENTO

REYNE RICE VEM AO BRASIL PARA 
FALAR SOBRE SUA EXPERIÊNCIA NO 

MERCADO GLOBAL DE BRINQUEDOS

Com a sua própria consultoria, a ToyTrends, 
Reyne Rice Hoje viaja o mundo atendendo 
associações comerciais, veículos de comuni-

cação, estúdios de entretenimento e fabricantes. 
Caçadora de tendências globais, jornalista, ela se 
define uma “eterna criança de espírito brincalhão.” 
Foi na Ogilvy and Mather Advertising que ela 
iniciou a carreira, ocasião em que Reyne atendia a 
Mattel e acabou passando para o lado do cliente. 
Foram 12 anos na empresa, exercendo funções 
no licenciamento e marketing das linhas. Esse 
contato com as pesquisas mundiais a levou para a 
Research (NPD), onde trabalhou com dados sobre 
marcas de brinquedos, jogos e entretenimento.

Falando em sua palestra no evento sobre 
quais tendências globais do mercado de brinquedos se destacaram neste momento, a jornalista 
americana disse que “a tendência de unboxing tem sido um fenômeno mundial.”

O “Kidults” também foi revelado como um fenômeno global, no qual os adultos são o principal 
alvo de certas categorias de brinquedos.

O Ready Steady Play é uma tendência quase liderada pelo Brasil. Uma alta porcentagem da 
população brasileira está ativamente envolvida em esportes e ativas brincadeiras desde a infância.

Segundo a especialista global em tendências de mercado, “as crianças brasileiras podem se 
identificar com mais de 225 marcas e certamente têm suas preferências de acordo com o gênero 
e a faixa etária. A meninada oscila em relação às marcas com as quais se identifica. As favoritas são 
aquelas que sabem usar de humor e inspiram apego emocional a personagens que demonstram 
valores fortes, afirma a especialista.

Por fim, Reyne Rice dá dica de como os empreendedores brasileiros identificam as marcas fa-
voritas para incluí-las em seus programas de licenciamento e varejo. “Empresas de pesquisa como 
a Kidz Global oferecem relatórios - Kid Consumer e BrandTrends - com centenas de marcas amadas 
pelas crianças em 42 países. Esses estudos identificam as mais populares e também as que estão 
perdendo espaço.”

A AMÉRICA LATINA OCUPA A QUARTA 
POSIÇÃO DO MERCADO GLOBAL DE 
LICENCIAMENTO DE MARCAS E A EDIÇÃO 
BRASILEIRA REUNIU OS ESPECIALISTAS NO 
SEGMENTO EM SUA PROGRAMAÇÃO

Bruna Sawada, diretora de 
licenciamento da E-One, , ao 

lado de sua equipe, apresenta 
o prêmio recebido da Ri Happy

EXPO LICENSING É O PONTO 
DE ENCONTRO DE MARCAS E 
PERSONAGENS DO LICENCIAMENTO 

V imos por meio dessas reportagens 
abaixo demonstrar o mal que os 
preços praticados na internet repre-

sentam para o negócio varejista tradicional. 
Criaram métricas, estatísticas digitais que 
não se convertem em lucro e são pura es-
peculação nas bolsas de valores. Os lucros 
vêm através da expectativa de crescimento, 
visitações, conversões dos sites, gerando 
especulação das ações nas bolsas de va-
lores. Expectativas geradas pelas previsões 
trimestrais futuras de seus desempenhos.  
Lembre-se que no segundo trimestre de 
2018, o Facebook tinha planejado um cres-
cimento de 9% na sua base de assinantes e 
não atingiu o objetivo. Cresceu somente 6%. 
Resultado: perda de US$ 1 bilhão de dólares 
em um único dia, pois esse mau resultado 
comprometeu os trimestres seguintes.  

É fato! O problema é a máxima que a 
internet é o negócio do futuro, isso se fala 
há mais de 10 anos, e nossos fornecedores 
abastecem esse canal indiscriminadamente, 
desprestigiando o canal convencional de 
varejo. Fornecedores não dão conta que as 
margens negativas praticadas na internet 
prejudicam os negócios reais, físicos, 
e não tomam conta de seus mercados 
tradicionais. As vendas virtuais representam 
de 6% a 10% das vendas totais e mesmo 
assim os fornecedores irresponsavelmente 
não se preocupam com esses números. 
Deixam essa mísera fatia ditar os valores de 
mercado de 90%-94% do varejo tradicional 
e não tem intenção de estabelecer uma 
conduta para preservar margens saudáveis 
a seus clientes de pequeno e médio portes. 
Tanto esse mercado não gera lucro que 
a americanas.com remodelou o negócio 
virtual desmontando as vendas próprias, 
substituindo pelo market place. Nesse mo-
delo o “parceiro” pode vender com prejuízo 
que o operador SEMPRE recebe a comissão 
da mesma forma. Não tem prejuízo na ope-
ração em nenhuma hipótese, pois recebe a 
comissão pelo valor da venda e não sobre 
o lucro do “parceiro”.

Afora a internet, os grandes varejistas já 
têm suas vantagens de poder de negociação 
criando mecanismos próprios de pressão 
que preservam sua rentabilidade. Uns não 
pagam seus compromissos em dia se não 
tem o objetivo de giro atingido e mesmo 

que alcancem, pagam somente se o forne-
cedor fizer reposição dos seus estoques ou 
ainda oferecem taxas de antecipação mes-
mo depois de vencidos os compromissos. 
Outros, voltam e meia, passam o chapéu 
solicitando verbas extras com as mais di-
versas justificativas como implementação 
de logística própria, contribuição para ajuste 
de rentabilidade, verba para eventos, verbas 
para efetivarem vendas de fim de trimestre 
(carro forte na conta) e o que mais lhes 
vierem à cabeça para chantagear os forne-
cedores por troca de compras futuras. Ainda 
tem os varejistas que usam de fórmulas não 
republicanas e arrasam o mercado promo-
vendo slogan de “barateiro”.

Ora, senhores fornecedores, abram os 
olhos, por favor! 

Sabemos que não passam por situação 
fácil. Tanto produtores nacionais como 
importadores tem seus obstáculos, mas em 
comum devem proteger o mercado espe-
cializado de brinquedos, base do mercado 
que compra de janeiro a dezembro. Haja 
visto o mercado americano com o exemplo 
da ToysURus. Concentração não é saudável 
em nenhum mercado e a responsabilidade 
de continuarmos a ter um mercado compe-
titivo e amplo é dos fornecedores. Protejam 
nosso mercado! Não deixem aventureiros 
arrasarem os preços nas vendas virtuais, 
pois balizam os preços muito por baixo 
e os consumidores tem em suas mãos 
uma ferramenta poderosíssima que é o 
smartphone. Consultam os preços dentro 
das nossas lojas. Não há condições de 
concorrermos com empresas que não tem 
o lucro como objetivo. Precisamos gerar 
lucro para investirmos em novos pontos de 
venda e gerarmos mais vendas. Ajudem a 
construir um mercado sólido, responsável 
e sustentável. Caso contrário, seus negócios 
também sucumbirão para o virtual.

A Amazon é investigada pela União 
Europeia por dumping e destruiu o varejo de 
pequenas e grandes livrarias na França e no 
Brasil. A lógica é simples. Destrói a concor-
rência num primeiro momento vendendo a 
qualquer preço com o objetivo de conseguir 
a maior participação de mercado possível. 
Alcançado esse objetivo, a próxima etapa é 
espremer os fornecedores para terem maio-
res lucros. Nesse momento o mercado atual 

de varejistas já estará muito vulnerável e com 
seu potencial de vendas reduzido. Resultado: 
concentração em um cliente que manipula 
e refaz sua política com a conveniência do 
momento. Lembrem-se que nosso mercado 
é muito pequeno na economia brasileira. 
Somente a rede Havan fatura mais que todo 
o nosso segmento.

Outro problema recorrente é a atuação 
do market place e mercado livre. Robôs são 
apontados como os responsáveis pelos 
baixos preços dos grandes operadores de 
internet. Ocorre que um sujeito, na gara-
gem ou no quarto da sua casa opera um 
market place com quantidades reduzidas e 
margens diminutas tendo em vista que a 
operação é de baixíssimo custo. Até 70, 80 
mil reais a operação é saudável até que a 
necessidade de crescimento faz aumentar 
os custos fixos e o que era um bom negó-
cio enquanto pequeno, acaba por afundar 
quando cresce a operação. Esses pequenos 
operadores serão os grandes responsáveis 
pelos baixos preços na internet?  Lojistas 
também entram na guerra de preços não 
percebendo o mal que fazem ao próprio 
mercado. Já temos vários exemplos de 
insucessos, como Bebê Store e Bonanza. 
Além disso, esses canais são utilizados para 
venda dos produtos furtados em lojas ou 
das mercadorias roubadas dos caminhões 
nos transportes para as lojas.

Queremos abrir espaço para nos dedi-
carmos, varejistas e fornecedores, a fazer 
um planejamento estratégico para o nosso 
mercado protegendo os varejistas conven-
cionais, dedicados ao negócio, dedicados 
ao segmento de brinquedos,  que é a base 
mais confiável e estável  para os fornecedo-
res. Unimo-nos na ALBB com o intuito de 
unificar e potencializar nossas ideias para 
o bem comum do mercado de brinquedos.

Uma visão de quem vê os 
fornecedores não se comprometerem 
com os preços praticados na internet

AS VENDAS VIRTUAIS REPRESENTAM 
DE 6% A 10% DAS VENDAS TOTAIS E 
MESMO ASSIM OS FORNECEDORES 
IRRESPONSAVELMENTE NÃO SE 
PREOCUPAM COM ESSES NÚMEROS

ASSOCIAÇÃO

Cristiane Caji, diretora de marketing da 
Upcontent, exibe o portfolio de sua empresa

Os diretores da Líder Brinquedos, Geraldo Zinato 
(à esq.), Amanda Zinato e o assistente Eduardo 
Venaldo, buscam negócios com os licenciantes

Reyne Rice, ao lado personagens de 3 Palavrinhas, durante a 
Expo Licensing, ocorrida em agosto, em São Paulo
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Entre os dias 10, 11 e 12 de se-
tembro, a Superlegal Brinquedos 
promoveu em sua sede um evento 
triplo: a inauguração de seu novo 

centro de distribuição, a 5a convenção de 
gerentes de sua rede de lojas e a 2a feira 
de fornecedores.

Localizada na cidade de São Leopoldo 
(RS), na nova sede, a empresa reuniu as 
atividades administrativas e as operações 
de distribuição e logística. O espaço amplo 
foi reformado para as necessidades ope-
racionais e conta com mais de 10 mil m².

Contendo auditório, sala de recreação 

para colaboradores e até um apart-hotel 
para funcionários que precisarem de hos-
pedagem durante treinamentos, a nova 
sede é uma conquista importante para a 
Superlegal Brinquedos.

Na solenidade de inauguração, que 
aconteceu no dia 10 de setembro e 

contou também com 
um jantar, estiveram 
presentes em torno de 
200 pessoas entre direto-
ria, colaboradores, forne-
cedores e parceiros.

A nova sede é um in-
vestimento para o futuro 
da Superlegal, que preten-
de continuar expandindo 
suas atividades na região 
sul e que está chegando 
na internet com o lança-
mento de um e-commer-

ce em outubro.
Seguindo a solenida-

de, nos dias 11 e 12 de 
setembro, aconteceram 
simultaneamente a 5a 
Convenção de Gerentes e 
a 2a Feira de Fornecedores 
Superlegal.

Reunindo os respon-
sáveis pelas 35 lojas da 
rede, a 5a convenção con-
tou com treinamentos 

de gerentes, apresentações comerciais, 
preparação para as campanhas de final 
de ano, como o Dia das Crianças, Black 
Friday e Natal, e um tour pela nova sede.

No total, foram mais de 150 partici-
pantes dos treinamentos. Instruir cada 
vez mais o colaborador é uma iniciativa 
que sempre esteve forte na Superlegal, 
mas que é um projeto importante nessa 
nova fase.

A empresa está promovendo um 
banco de talentos e o Projeto Despertar, 
no qual vai desenvolver seus talentos 
internos.

Junto à convenção, foi promovida tam-
bém a 2a Feira de Fornecedores. Pela feira 
passaram 400 pessoas entre visitantes e 
fornecedores.

Estiverem presentes as marcas 
Bandeirante, Candide, Chicco, Copag, 
Cotiplás, Dismat, Dorel Juvenile, DTC, Elka, 
Epoch, Estrela, Fun, Grow, Hasbro, Lego, 
Líder, Maral, Mattel, Multikids, Roma, 
Sunny, Toyng e Yes Toy.

Hoje em dia as vendas são em grande 
parte realizadas através das lojas 
virtuais, isso já é uma realidade que 
não tem volta! Não temos ainda in-

formações exatas sobre os números envolvidos 
nesta mudança de comportamento dos con-
sumidores, mas pouco a pouco vamos todos 
experimentando esta nova forma de comprar!

As vendas on-line ainda geram uma insegu-
rança para uma parcela dos compradores, mas 
tende ficar cada vez mais eficiente e confiável 
com o passar dos anos e um filtro natural das 
empresas que não são sérias.

Sabemos por exemplo, que atualmente 
no Brasil, de 75 % a 80% das vendas realiza-
das através de lojas virtuais são referentes a 
eletrônicos, eletrodomésticos, roupas e livros.

Os brinquedos tradicionais, tais como 
bonecas, carrinhos, educativos, jogos e outros 
similares, ainda são muito pouco comercia-
lizados pelas lojas virtuais, especialmente se 
comparados aos produtos eletrônicos para as 
crianças. Essas linhas de brinquedos tradicionais 
ainda têm um grande potencial e longevidade 
para serem comercializados em lojas de brin-
quedos físicas! São características de nosso 
mercado nacional que tem um trajeto ainda 
não definido pelo avanço das lojas virtuais, 
sorte dos nossos parceiros lojistas que podem 
também ir se adaptando a estes novos tempos!

O comprador de brinquedos ainda tem o 
prazer e a segurança de comprar em uma loja 
física, afinal os brinquedos são destinados a 
crianças e o cuidado com elas é especial para 
cada um de nós, desde a satisfação delas com 
o brinquedo que recebe de presente como 

também a certeza de garantirmos a sua segu-
rança ao dar um brinquedo que seja divertido, 
mas também seguro! Isso conseguimos muito 
ainda com a venda presencial do comprador, 
que pode tocar, analisar e comparar fisicamente 
cada brinquedo!

Nesse momento a embalagem do brin-
quedo é mais importante do que nunca! Mas, 
apesar de tudo, grande parte do público 
consumidor já se acostumou com a rapidez 
das informações da internet! Também estão 
todos com muito pouco tempo para ficar 
lendo textos nas embalagens, verificando cada 
detalhe e cada diferencial do produto!!! Uma 
nova linguagem de comunicação visual se faz 
urgente, alguns fabricantes já perceberam isso 
e estão mudando radicalmente o conceito 
tradicional de apresentar seus produtos em 
suas embalagens.

 Devemos considerar também ao obser-
varmos e constatarmos como a foto de uma 
embalagem demonstrada em uma loja virtual 
tem uma visibilidade muito diferente daquela 
que tem em uma loja física, neste caso da loja 
virtual, a embalagem deve servir muito mais 
como um chamariz, ou um tipo de banner, 
com o poder demonstrativo da diversão que 
o produto pode trazer para a criança, ao invés 
de tentar explicar os detalhes e as funções do 
produto. Isso os sites das lojas virtuais fazem 
de forma muito mais detalhada e rápida através 
de imagens e splashs digitais!

As embalagens mais limpas, com mais ima-
gens e menos textos, num exercício de exagero, 
quase como que pensando em torná-las uma 
espécie de tela de computador, do celular de 

preferência demonstrando a brincabilidade 
do produto através das fotos limpas e claras, 
bem objetivas, onde em alguns segundos o 
comprador identifique as possibilidades pos-
síveis daquele brinquedo, da forma mais rápida 
possível, entendendo a urgência do pouco 
tempo dos consumidores neste momento de 
tantos afazeres.

Velocidade, rapidez, objetividade e pouco 
gasto de tempo, são premissas que devem estar 
presentes também nas embalagens!

Esta nova embalagem, também deve se 
destacar nas prateleiras das lojas físicas, por 
sua beleza, sua facilidade em se destacar das 
embalagens dos produtos concorrentes e 
pela rapidez de entendimento por parte do 
consumidor.

Estas mudanças são essenciais e devem ser 
realizadas com as agências de publicidade e os 
estúdios de design especializados, são os mais 
indicados e preparados para este trabalho, de 
transformação e adaptação das embalagens 
de brinquedos para estes novos padrões de 
consumo, não basta termos uma embalagem 
bonita e parecida com a dos concorrentes!

Pensem nisso e boas vendas!

DESIGN

Brinquedos em tempo de vendas 
on-line!

NESTE PEQUENO TEXTO, CONVIDO 
A TODOS A PENSAR UM POUCO EM 
COMO DESTACAR SEUS PRODUTOS 
NAS PRATELEIRAS FÍSICAS E VIRTUAIS 
DAS LOJAS QUE VENDEM BRINQUEDOS 
E REFLETIR COMO PODEMOS NOS 
PREPARAR PARA AS MUDANÇAS TÃO 
RÁPIDAS QUE VEM ACONTECENDO NA 
FORMA DE VENDER OS BRINQUEDOS, 
AS EMBALAGENS DESTES PRODUTOS 
SÃO PARTE MUITO IMPORTANTE NESTE 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E 
SOBRE ELAS QUE VAMOS FALAR!

Texto: Carlos Marien - Designer

Carlos Marien
Designer

Designer de embalagens e 
consultor no ramo de brinquedos

Diretor da Marien Design
contato@marien.com.br | www.marien.com.br

O EVENTO DE INAUGURAÇÃO 
ACONTECEU NOS DIAS 10, 11 E 12 DE 
SETEMBRO EM CONJUNTO COM A 5ª 
CONVENÇÃO DE GERENTES DA REDE DE 
LOJAS E A 2ª FEIRA DE FORNECEDORES

Superlegal Brinquedos recebe 
gerentes e fornecedores na 
inauguração de sua nova sede

A equipe da Superlegal reunida durante a convenção da empresa

VAREJO

 Leandro Klein e Deisi Klein, diretores da 
Superlegal, durante o evento corporativo da 

empresa em setembro, em São Leopoldo (RS)

Abertura do evento na sede da varejista gaúcha

Leandro Klein e Deisi Klein, diretores, junto dos 
filhos Carlos Eduardo e Luiza, cortam a fita de 
inauguração do novo Centro de Distribuição
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PUERICULTURA

LANÇAMENTO

CONHEÇA AS DICAS PARA CRIAR A 
ROTINA DO SONO DO BEBÊ

LINHA TWISTSHAKE APRESENTA DESIGN 
INOVADOR

SONO DO BEBÊ PRODUTO
ZOE, FILHA DA APRESENTADORA 

SABRINA SATO, RECEBE CADEIRÃO 
COM DESIGN PREMIADO
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P ara as mamães e papais de primeira viagem, tudo é muito novo. Cada 
etapa do bebê requer diferentes cuidados, e isso pode gerar dúvidas 

constantes. 
É normal chorar? Sim, bebês podem chorar uma média de até três horas 

por dia. Quando acontece, sempre é bom verificar fralda, lembrar se já é 
hora de mamar, se está tudo certo com a roupa e apostar numa conversa 
entre mãe ou pai e filho para acalmá-lo. 

Quando desmamar? A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomen-
da que a amamentação seja exclusiva até os seis meses e, com a introdução 
dos sólidos, seja complementar até os dois anos de idade. Converse com o 
pediatra ou médico que acompanha seu filho, ele terá mais informações. 

Tem problema usar chupeta? O importante é o bom senso. Se utilizada 
de forma liberal, a chupeta pode causar efeitos negativos para a criança, 
como o desmame precoce, impactos no desenvolvimento dos dentes e em 
algumas vezes, até alterações respiratórias. Se a escolha dos pais for por 
oferecer chupeta à criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 
que o uso seja limitado até 1 ano de idade e sua introdução deve ocorrer 
após a amamentação, ou seja, com o bebê mamando bem, ganhando peso 
por mais de duas semanas e a mãe sem dores no momento de amamentar. 
Depois do primeiro ano, o bebê estará envolvido em outras atividades e 
interesses, o que facilita o processo. 

Os questionamentos serão diários, mas não há o que temer. Diante 
dos momentos difíceis - de choro, cólica, dores ou noites mal dormidas, 
os pais vão descobrir muita coragem para cuidar do filho. O importante é 
ser sincero consigo mesmo e aprender sempre.

A Tramontina tem uma linha infantil especial para acompanhar vocês 
nessa trajetória. Os produtos são variados, e indicados para idades diversas. 
Selecionamos alguns para os diferentes momentos, como a hora de comer, 
quando for recomendado inserir também nos sólidos na alimentação, a hora 
de brincar, para o desenvolvimento saudável da criança e aqueles momentos 
prazerosos em família, e a hora de organizar, para ensinar brincando sobre 
os cuidados com os pertences e evitar a bagunça! 

Cada fase da criança exige um tipo específico de talheres. A partir dos 
6 meses, quando se inicia a introdução alimentar, o bebê pode começar a 
utilizar a colher para ir, aos poucos, se familiarizando com o objeto. A partir 
dos 12 meses, outros talheres podem ser introduzidos na hora da refeição, 
como o garfo. A faca só será utilizada a partir dos 36 meses, quando a 
criança já está mais desenvolvida e pode fazer as refeições quase que de 
maneira independente, sempre com a supervisão de um responsável. Sobre 
os tipos de talheres, podem ser todos de aço inox ou polipropileno, colori-
dos e com uma diversas estampas e personagens para tornar o momento 
ainda mais lúdico. .

Tramontina traz dicas para mamães 
e papais de primeira viagem

O Jogo de Talheres Monsterbaby é todo produzido em 
polipropileno. Ideal para as primeiras refeições da criançada!
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U m estudo austra-
liano publicado 

no mês de maio do 
ano passado, (https://
news.flinders.edu.au/
blog/2018/05/21/
toddler-bedtime-
-can-switch-sleep/), 
no periódico Sleep 
Medicine, mostra um 
novo caminho para 

melhorar o sono das crianças de 1,5 ano a 4 anos. O método, chama-
do de bedtime fading, consiste em adiar um pouco o horário de deitar 
para que a criança chegue na cama já bem sonolenta. No caso dos 
bebês menores o bedtime fading pode deixar a criança mais irritada.

A ideia é que, ao aumentar o tempo acordado e restringir um 
pouco a oportunidade de dormir, o sono venha mais fácil e o relógio 
biológico entre nos eixos.! O sono é tão importante para o bebê como 
a alimentação. É durante o sono que a criança cresce e desenvolve 
devido os hormônios produzidos nesse período.

Conheça 8 dicas para melhorar o sono dos pequenos.
1a) - Estabeleça uma rotina do dia: o bebê tem que perceber a luz 
do dia, para que ele perceba que é durante o dia que acontecem as 
coisas. Durante as sonecas não escureça o quarto. Para que o bebê 
entenda que é só uma soneca.
2a) - Estabeleça uma rotina da noite: à medida que se aproximar 
a hora de dormir, reduza as atividades e os estímulos. Diminua os 
estímulos visuais e a iluminação da casa. Dê um banho relaxante, leia 
uma história e cante canções de ninar.
3a) - Faça uma massagem no bebê: ela tem a capacidade de relaxá-lo.
4a) - Dê um banho antes de colocar o bebê para dormir: ele fica 
mais relaxado.
5a) - Amamente o seu bebê: você pode tentar a mamada dos so-
nhos. Geralmente uma mamada antes de dormir e mais ou menos 
outra meia noite para o bebê dormir por mais tempo. Alguns bebês 
respondem muito bem dessa forma, outros não! Temos que ver 
como cada um será! 
6a) - Seja consistente no ritual do sono do bebê: mantenha luzes 
apagadas, evite fazer barulho e na hora de dormir evite o contato 
visual. O olho no olho é muito estimulante.
7a) - Observe o bebê: como é seu temperamento? O que o estimula? 
Quando conhecemos o que estimula e o que acalma o bebê, isso 
pode ajudar no sono!!!
8a) - Não precisa ficar acordando o bebê para trocar a fralda com xixi! 
Caso ele acorde, aproveite e aí sim troque a fralda e após o amamente. 
E se lembre, sem bate papo nesse momento!

Conheça as 8 dicas para criar 
a rotina do sono do bebê

A pediatra Loretta Campos reforça que sono é 
tão importante para o bebê como a alimentação
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C om design in-
fluenciado por 

conceitos do méto-
do montessoriano, 
selo do Inmetro e 
prêmios do Museu 
da Casa Brasileira e 
do A´Design Award 
& Competition, o 
Click da marca Noos 
apresenta opção so-
fisticada e inteligente 
para pais que querem 
fugir dos tradicionais 
produtos infantis de 
plástico

Quem tem filhos sabe que o universo infantil é tomado por brin-
quedos, objetos de decoração e móveis de material plástico, e que 
também é muito difícil encontrar produtos de qualidade que sejam 
desenhados para as crianças e ainda combinem com a decoração 
da casa. Pensando nisso, a Noos, empresa que desenvolve produtos 
criativos, lúdicos e conscientes para pequeninos e grandinhos, lançou 
o Cadeirão Click.

Feito de multilaminado de madeira exclusivo, material biodegra-
dável e atóxico, o Click é versátil e exemplifica o conceito da marca: 
design ergonômico, acabamento natural, limpo e elegante, que se 
encaixa ao estilo da casa. O móvel também tem uma vida útil pro-
longada, e não prejudica o planeta.

Com design e métodos de fabricação inovadores para o universo 
infantil, em 2017 o Cadeirão Click foi premiado com Menção Honrosa 
pelo 31º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. Em 2018, o 
móvel também venceu a premiação internacional A´Design Award & 
Competition na categoria design de produtos infantis. Nesse ano o 
cadeirão ganhou novas cores e acabamentos e agora os pais também 
podem escolher personalizar o cadeirão com nome e também optar 
pela capa almofada dupla-face.

Os móveis da marca foram inspirados nos conceitos do método 
montessoriano, pensados a partir da perspectiva do mundo infantil, 
respeitando sua anatomia, para que eles adquiram autonomia, 
coordenação motora e controle do próprio corpo de maneira di-
vertida, confortável e segura, inseridos no ambiente e estilo da casa 
contemporânea. A ergonomia está presente em todos os produtos, 
e o Cadeirão tem as alturas corretas e proporcionais ao corpo das 
crianças e utiliza técnicas de madeira laminada curvada para acomo-
dar a curva natural das costas dos pequenos.

Além disso, o Cadeirão Click também conta com uma bandeja 
removível para facilitar o momento da alimentação e ainda se adapta 
ao crescimento da criança, retirando a bandeja e a trava, a cadeira 
pode ser usada até aproximadamente os 8 anos de idade. Outra 
preocupação da marca é com a segurança: o Click já passou pelos 
testes e possui certificado e Selo de Conformidade do Inmetro.

Zoe, filha de Sabrina Sato, recebe 
cadeirão com design premiado

Sabrina Sato já aprovou o Cadeirão Click, feito 
de multilaminado de madeira exclusivo, material 

biodegradável e atóxico.
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A 
Twistshake 
desenvolve 
produtos 
seguros, 
práticos, 
funcionais, 
com design 
atraente 
para todas 
as fases 
dos bebês. 
São aces-
sórios para 
o pequeno 
como pra-
tos, copos, talheres, garrafas térmicas, mamadeiras, chupetas e até 
processador de alimento.

O processo de fabricação da empresa cumpre todos os controles 
legais de qualidade através de check-ups internos e consultas que são 
realizadas em cooperação com laboratórios de teste de classe mundial. 
Os produtos da Twistshake utilizam apenas matérias-primas que atendem 
a todos os regulamentos de segurança em relação a alimentos e são 
livres de BPA, BPS e BPF.

A garrafa térmica Hot or Cold é produzida com aço inoxidável de 
alta qualidade. O design “slim” é perfeito para carregar e cabe facilmente 
na bolsa maternidade.  O produto permite manter a bebida  do bebê 
quente ou fria por até 10 horas, graças ao design com um vácuo interno e 
parede dupla de aço inoxidável. A garrafa Hot or Cold é coberta por uma 
borracha super macia que é antideslizante e cabe facilmente na mão. A 
larga abertura da garrafa faz com que seja fácil servir a bebida. Disponível 
nas cores: rosa, azul, verde, roxo, bege, cinza, pêssego, branco e preto. 

Os babadores Twistshake foram projetados para conforto do bebê e 
praticidade para os pais. São fabricados com plástico macio e confortável. 
O prendedor é ajustável para se adaptar ao pescoço do bebê e sua base 
evita sujeira devido ao design com catador de migalhas. Disponível nas 
cores: rosa, roxo pastel, azul, verde, branco, cinza pastel, pêssego, e preto. 

O jogo americano CLICKMAT têm um design único e muito inteligente. 
Sua base antideslizante cria um vácuo fazendo com que seja quase im-
possível de se mover. O prato se encaixa facilmente ao jogo americano. 
O design inteligente do prato também ajuda na hora de organizar a 
alimentação do bebê. Os pratos são empilháveis devido ao TWISTCLICK 
em suas tampas. É só encaixar, girar, ouvir o “click” e pronto, os pratos 
estão empilhados e seguros para viagem ou armazenagem. O design de 
todos os pratos é desenvolvido para o encaixe perfeito com toda linha 
de alimentação Twistshake. Disponível nas cores: rosa, azul, verde, roxo, 
nude, cinza, pêssego, branco e preto. 

Os pratos Twistshake foram desenvolvidos para tornar a hora da refei-
ção uma experiência mais confortável e divertida. A base antiderrapante 
impede que o prato deslize pela mesa. O design inteligente dos pratos 
também te ajuda na hora de organizar a alimentação do bebê. Os pratos 
são empilháveis devido ao TWISTCLICK em suas tampas. É só encaixar, 
girar, ouvir o “click” e pronto, os pratos estão empilhados e seguros para 
viagem ou armazenagem. Disponível nas cores: rosa, azul, verde, roxo, 
nude, cinza, pêssego, branco e preto. 

Twistshake apresenta lançamentos 
com Design Inovador

Marca sueca tráz novidades ao mercado nacional de 
puericultura
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Nosso quarto de brinquedos 
estava repleto de objetos 
piscantes e agitados, que-

bra-cabeças e jogos organizados, 
prateleiras repletas de livros ilus-
trados, bonecas bastante usadas, 
fantasias e desenhos pendurados 
nas paredes. Parecia um paraíso 
para os nossos três filhos peque-
nos. Até Simone Davies virá-lo de 
cabeça para baixo.

Davies, professora Montessori 
na Holanda e autora de “The 
Montessori Toddler” (A Criança 
Montessori, em tradução livre do 
inglês), passa seus dias ensinando 
pais e filhos a aplicar os princípios 
Montessori em casa. Assim como 
Marie Kondo ajuda pessoas a 
se livrar do excesso de coisas e 
se organizar, Davies ajuda pais 
a transformarem suas casas em 
lugares mais funcionais, transmitir um senso de autonomia 
aos integrantes pequenos da família e criar uma sensação 
de paz – tudo de acordo com o espírito Montessori.

Ela veio à minha casa em Nova Jersey há algumas 
semanas com a intenção de me mostrar como criar uma 
sala que estimulasse meus filhos, em vez de um lugar que 
satisfizesse as minhas noções do que torna um espaço bom 
para brincar. Eu estava cética: o que poderia ser feito para 
proporcionar uma melhora significativa em nossas vidas?

Desenvolvido no final de 1800 pela doutora Maria 
Montessori, médica italiana, o método Montessori usava 
abordagens educacionais para ajudar crianças com de-
ficiências emocionais e mentais. Hoje, ele se tornou um 
sistema instrucional amplamente aceito, que visa dar a 
qualquer criança mais propriedade em seu aprendizado. 
“Na educação tradicional, o professor fica na frente da 
sala e comanda a aula”, disse Davies. “Em uma abordagem 
liderada por crianças, nós permitimos que elas aprendam 
por meio do brincar e dos interesses delas.”

O objetivo de aplicar esses princípios em casa? 
Crianças mais autônomas e engajadas e menos tempo 
gasto ajudando-as a descobrir o que fazer para passar o 
tempo. Em casa, “incentivamos nossos filhos a fazer des-
cobertas por si próprios, damos a eles liberdade e limites 
e possibilitamos o sucesso arrumando nossos lares de 
modo que eles possam participar de nossas vidas diárias”, 
escreve Davies.

Foi essa última parte da promessa que mais me 
atraiu: meus filhos iriam se divertir sem precisar da minha 
intervenção? Na teoria parecia ótimo. Meu marido e eu 
temos três filhos, com idades de 1, 4 e 7 anos, e os dois 
trabalhamos fora em empregos exigentes, além de termos 
uma cuidadora e avós no pacote.

Eu costumava ter um lugar para tudo, mas com tanta 
gente diferente cuidando das crianças, muitas vezes me 
frustrava quando as coisas não estavam onde “tinham de 
estar”. Mas, se as crianças pudessem lidar com as respon-
sabilidades de manter um quarto de brincar arrumado, 
talvez essa frustração pudesse ser aliviada.

Porém, assim que a Sra. Davies começou a tirar todos 
os objetos do meu armário de brinquedos obsessivamente 
organizado, comecei a sentir um estágio inicial de pânico. 
“Quais são os brinquedos favoritos dos seus filhos?”, 
Davies perguntou.

“O iPad e o Kindle”, eu disse, fingindo estar só meio 
brincando. Ela começou a trabalhar. Havia arrumação a 
ser feita. (Achamos todas as peças do quebra-cabeça que 
tinham sumido!) As cores primárias do nosso cavalete 
foram pintadas de cinza neutro, para dar mais destaque 
aos desenhos das crianças.

Tiramos do chão do quarto de jogos brinquedos 
grandes, barulhentos ou que causassem distrações, para 
dar lugar a brinquedos mais suaves de madeira. Usamos 
móveis e brinquedos que tínhamos, mantendo o orçamento 
da reforma modesto. E a grande revelação: um quarto 
de brincar inegavelmente mais organizado, mais calmo 
e convidativo. Eis algumas das mudanças que tiveram o 
maior impacto.

CANTINHO DE LEITURA
Meus filhos mais velhos costumavam tirar livros de 

uma estante lotada e freqüentemente os deixavam largados 
pela casa. Davies demarcou um canto com uma colcha velha 
e macia no chão, aconchegada com almofadas não usadas 
e alguns brinquedos favoritos.

Para minha surpresa, ela então tirou todos os livros da 
estante, agrupou-os no armário de cada criança e colocou 
só alguns em cestas. A estante se tornou um espaço de 
exibição de pequenas plantas (que eu tinha comprado por 
US$ 9 cada), fotos dos meus filhos e algumas lembranças 
favoritas deles.

Sem a coleção de livros nas prateleiras, o canto pa-
recia mais calmo. “Crianças se sentem mais relaxadas em 
um quarto neutro”, disse Davies. Até agora, minhas filhas 
amaram sua nova tarefa montessoriana de regar as plantas 
uma vez por semana. (Vamos ver quanto tempo isso dura.)

BANDEJAS, CESTAS E CAIXAS
“Já que nós protegemos as coisas das crianças para 

tirá-las do alcance delas, devemos deixar perto as coisas 
com as quais queremos que elas brinquem”, disse Davies. 
Ela usa caixas rasas e bandejas para exibir itens, em vez 
de escondê-los. Além das cestas de livros, agora temos 
duas caixas de lona (que usávamos para guardar coisas 
no armário) no chão, para alguns dos brinquedos do bebê.

Uma caixa tem quatro bolas macias, a outra alguns 
carrinhos de diferentes tipos e tamanhos. “Coloque só o 
que você estiver disposta a limpar”, disse Davies. (“Posso 
deixar elas vazias?”, perguntei.)

Nas prateleiras, bandejinhas de plástico (US$ 3 cada) 
ofereciam diferentes atividades para as crianças mais velhas: 
uma com blocos, uma com tesouras, papel e adesivos para 
artesanato, e uma cheia de borboletinhas de plástico com 
binóculos de brinquedo. “As bandejas deixam claro para o 
seu filho o que vai junto com o quê”, disse Davies.

Quando meus filhos mais velhos chegaram da escola 
no dia da arrumação, um foi imediatamente para a bandeja 
de artesanato e começou a cortar, e o outro criou uma cena 
de “ioga de borboleta” com a bandeja de tons inspirados 
na natureza.

MENOS É MAIS
Essa talvez seja a minha lição favorita: as crianças se 

divertem mais quando há menos para brincar. Em vez de 
pegar as 300 peças do brinquedo de construir magnético 
que eu deixo em um saco gigante, a srta. Davies colocou 
cerca de 20 peças de formas variadas em uma bandeja e 
o resto de volta no armário.

Em vez de uma caixa de giz de cera sobre a mesa, uma 
dúzia deles foi colocada em um porta-copos pendurado 
na parede (US$ 17 por quatro fitas magnéticas, US$ 9 pelo 
copo magnético). Ainda que fazer o rodízio dos brinquedos 
disponíveis exija algum esforço, isso torna a sala de jogos 
mais interessante para as crianças.

Outro benefício: como elas não estão mais brincando 
com 100 peças minúsculas de alguma coisa, sempre há bem 
menos para limpar e as crianças mais velhas podem e de 
fato lidam com isso sozinhas. “As crianças não precisam 
de tanto quanto nós pensamos”, disse Davies. “Elas ficam 
mais criativas quando há menos.”

Davies prefere brinquedos simples, de madeira ou 
de aparência mais simples, e que tenham um propósito 
claro – rodar com carros numa pista, colocar moedas em 
um buraco, apertar um botão para tocar música – em lugar 
de brinquedos coloridos, luminosos e barulhentos que não 
vão fazer falta alguma para mim. Nós ficaremos felizes de 
doá-los em breve.

ESPAÇOS COM PROPÓSITO
Meu filho de 1 ano de idade se apaixonou na hora 

pelo cantinho reservado para ele, com um único brinquedo 
de criança por prateleira, ao alcance dos bracinhos dele. 
(A Sra. Davies tinha baixado os desenhos para ficarem à 
altura das crianças, mas eles tiveram de voltar para cima 
por causa daqueles bracinhos e mãozinhas curiosas.) Minha 
filha de 4 anos adorou eu ter deixado ela usar tesoura e 
cola à vontade, já que a bandeja desses objetos impediu a 
bagunça e deixou claro o que ela podia cortar e passar cola.

Eu estava um pouco cética quanto à abordagem 
Montessori no início, mas na prática eu consigo ver 
uma certa lógica nisso e estou até pensando em incluir 
conceitos baseados em Montessori em outras áreas. Davies 
sugeriu um gráfico listando a rotina matinal com palavras 
e imagens, para ajudar as crianças a se prepararem com 
menos ajuda. Uma pequena panela e vassoura na cozinha 
permite às crianças limpar tudo depois das refeições. Será 
que elas vão usá-las? Como o resto desta experiência, 
não custa tentar.

No fim, tirei algumas lições bastante valiosas desse 
experimento. Meus filhos conseguem lidar com mais do que 
eu acho que podem, se eu preparar eles para o sucesso. Eles 
não precisam de tantos brinquedos, livros e jogos quanto 
os comerciais, avós e choradeira deles dão a entender. Fora 
isso, tenho certeza de que nenhuma reforma, por maior que 
seja, vai redirecionar totalmente o interesse deles por telas. 
Pelo menos agora, na hora de dar uma pausa no tablet, há 
uma atividade a postos e no aguardo dessas mentes em 
fase de crescimento.

Fonte: Karen Barrow, The New York Times
TRADUÇÃO DE FABRÍCIO CALADO

Mudar o quarto de brinquedos 
pode mudar seus filhos?

SIMONE DAVIES, PROFESSORA E 
ESCRITORA, AJUDOU A REFAZER 
O QUARTO DE BRINCAR DOS 
MEUS FILHOS USANDO AS BASES 
DA EDUCAÇÃO MONTESSOURI, 
COMO CRIAR UMA NOÇÃO DE 
PAZ E INSPIRAR AUTONOMIA NAS 
CRIANÇAS

Simone Davies começa uma reforma ao classificar cada brinquedo 
e livro de três crianças pequenas
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