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EDITORIAL
Eduardo Santos

Eduarda S. Araújo

José Eduardo dos Santos
Mtb 28.714

O coronavírus, que se espalhou de um mercado de frutos do mar em
Wuhan, na China, para infectar dezenas de milhares, fechou negócios, impediu
voos e matou mais de mil pessoas até agora, a maioria na China.
Enquanto a segunda maior economia do mundo luta para voltar ao trabalho após o feriado prolongado do Ano Novo Lunar, analistas e banqueiros
vêm revisando suas estimativas sobre o impacto econômico do vírus.
A maioria acredita que a China enfrentará um choque econômico curto,
mas mais acentuado do que se pensava inicialmente, que será sentido em todo
o mundo. Entretanto, as expectativas sobre a severidade do impacto variam
amplamente. Profissionais de saúde e economistas dizem que dados chineses
opacos e a falta de precedentes impedem estimativas claras.
O crescimento do Produto Interno Bruto da China no primeiro trimestre
pode cair para até 4%, estimou Nicholas R. Lardy, membro sênior do Instituto
Peterson de Economia Internacional. Isso se compara às estimativas do governo
chinês de crescimento anual de 6% antes do surgimento do vírus.
No entanto, se o número de novos casos confirmados de coronavírus
continuarem diminuindo, o efeito adverso sobre o crescimento anual será
muito menor, acrescentou.
Analistas da S&P, entretanto, estimaram que o vírus poderá reduzir o crescimento do PIB da China para 5,0% este ano, com o efeito atingindo seu auge
no primeiro trimestre antes do início de uma recuperação no terceiro trimestre.
“Os números são muito imperfeitos, e essa é a razão básica por trás da
ampla gama de estimativas”, disse Lardy. “Todo mundo está ‘chutando’.”
Os rumos incertos da economia global também estão atingindo a economia brasileira. O primeiro impacto é a forte escala do dólar americano
frente ao real.
Se o período é nebuloso, há quem acredite que se pode tirar proveito
desta (mais uma) crise global.
Trata-se da indústria nacional de brinquedos, que vê uma oportunidade
de melhor a competitividade frente aos chineses, que detém cerca de 40%
do mercado brasileiro. O fato é que muitos fornecedores asiáticos não vão ter
como entregar seus produtos regularmente em 2020.
Ligadíssima neste cenário, estamos às portas da 37ª. feira Internacional
de Brinquedos Abrin-2020, que vem com 1.400 lançamento de produtos
para abastecer o mercado no segundo semestre. E essa é a nossa principal
matéria desta edição.
Falamos também da artista mirim Valentina Novais, do programa humorístico “Tá no Ar’, da Rede Globo, que tem como os seus brinquedos preferidos
as bonecas LOL e as massinhas de modelar.
Destacamos também em Licenciamento, a animação brasileira Giramille,
que está despontando no universo infantil, e pode ser uma boa oportunidade
de negócios.
Em Mercado, o assunto são as bonecas Barbie – fashionistas, que foram
lançadas no final do ano passado, que mostram brinquedos que incentivam
a inclusão social, no caso da boneca com vitiligo e outra careca.
Em Giro de Mercado, mostramos como o presidente Bolsonaro “implodiu” o INMETRO. O termo usada pela mandatário da República faz alusão
à demissão coletiva da diretoria do instituto, sobre o pretexto que o opção
público não pode “atrapalhar” a vida das pessoas, em alusão ao decreto que
regulamentava os novos taxímetros. E mais um militar, desta vez quem assumiu
foi o coronel do Exército Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior para o
lugar antes ocupado por Angela Flôres Furtado na presidência do Inmetro.
É só conferir.
Boa leitura a todos
Os Editores
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Ri Happy e a Editora MOL seguem acreditando
nos vários papéis que o brincar pode exercer
na sociedade, seja diretamente no estímulo ao
desenvolvimento infantil ou contribuindo para
causas sociais tão importantes como a reabilitação
e habilitação de pessoas com deficiências físicas.
Para continuar o sucesso de vendas atingido até
agora, a segunda coleção de baralhos “Cata uma
Carta!” vai reunir pais e filhos através de piadas
e charadas com destaque para o lúdico e a capacidade de encontrar a felicidade em atividades
simples e afetuosas.
São dois novos modelos de baralho: o “Vê
se Adivinha!” desafia toda família com charadas e suas respectivas respostas e o “Dá uma

Campanha da GOL
e Faber Castell
incentiva a doação
de materiais
escolares nas
aeronaves
A

Grupo Ri Happy/Divulgação

partes do
Brasil,
esse valor
arrecadado equivale a cerca
de 1.700
atendimentos
que real iz a m o s
em nossas
A primeira coleção de baralhos,
nove uni- lançada em março pela Ri Happy e
dades. E Editora MOL, gerou R$ 250 mil em
estamos doações este ano, valor que equivale
muito
a cerca de 1.700 atendimentos
contentes realizados pela AACD a pessoas com
dar condeficiências físicas. O objetivo é
tinuidade aumentar esse número em 2020 com
com a se- dois novos modelos que oferecem
gunda edicriatividade e diversão
ção”, diz
Fernanda Gerevini, gerente de Marketing da AACD.
Os baralhos serão vendidos separadamente
- cada um por R$ 7,90 - e podem gerar mais
de R$ 160 mil revertidos à AACD. Os clientes
encontram os dois modelos a partir do dia 16/12
(segunda-feira) exclusivamente em todas as lojas
físicas Ri Happy, além da loja virtual da Editora
MOL (www.bancadobem.com.br).

Serviço Esqueci na GOL aconteceu de 3 a 25 de dezembro de 2019 com a doação de materiais escolares
nas aeronaves da GOL, em voos nacionais

GOL lançou a quarta edição do Esqueci na
GOL, um programa para inspirar e estimular os Clientes a deixarem, propositalmente,
entre os dias 3 e 25 de dezembro, itens de
material escolar nas aeronaves e beneficiar
instituições apoiadas pela GOL.
Nesta campanha, os Clientes foram convidados a “esquecer” itens escolares - borracha,
lápis grafite, lápis de cor, caneta e caderno. A
parceira da Companhia nessa atividade será a
Faber-Castell, que, para cada item dado, entregou mais um. Juntos, promoveram uma ação
com um alcance para 59 destinos domésticos
operados pela GOL no território brasileiro.
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A campanha foi uma iniciativa do Instituto
GOL, núcleo de responsabilidade social da
empresa, que baliza sua atuação por cinco
princípios: Educação, Acessibilidade, Esporte,
Civismo e a promoção do Voluntariado entre
seus colaboradores. As ações sociais da GOL
já beneficiaram centenas de pessoas, além
da destinação de verbas para projetos nos
quais acredita.
O Esqueci na GOL começou no Dia de Doar
(3 de dezembro), um grande movimento para
promover esse ato de generosidade.

Baby Shark ganhou
o prêmio que é
considerado o
Oscar da indústria
de brinquedos

Brinquedo para bebês / crianças pequenas do ano
Linkimals da Fisher-Price (Mattel)
Conjunto do ano
Estação Espacial Mars (Playmobil)
Brinquedo pré-escolar do ano
Bichos de codificação (Recursos de aprendizagem)
Brinquedo Criativo do Ano
Star Wars: unidades astromecânicas personalizadas do
Galaxy Droid Depot (parques da Disney)
Brinquedo de Construção do Ano
Controle de foguetes e lançamentos no espaço profundo da
LEGO CITY (LEGO Systems)
Brinquedo STEM / STEAM do Ano
LEGO BOOST Comandante Droid de Guerra nas Estrelas
(LEGO Systems)
Brinquedo ao ar livre do ano
Criar um castelo (Criar um castelo)
Veículo do Ano
Hot Wheels Mario Kart sortido veículo fundido (Mattel)
Licença do ano
Baby Shark (Pinkfong)
Brinquedo Especial do Ano
Coisas Estranhas de LEGO de Cabeça para Baixo (LEGO
Systems)
Brinquedo inovador do ano
Capa da Invisibilidade de Harry Potter (Uau! Coisas)
Também durante a cerimônia, Thomas Chan, fundador
e CEO da Playmates Toys; Thomas G. Murdough Jr., fundador
de Little Tikes, Step2 e Simplay3; e o falecido Harry Kislevitz,
fundador da Colorforms Corp., foi incluído no Hall da fama
da indústria de brinquedos. Eles se juntam a uma lista de
79 luminares da indústria de brinquedos, incluindo Walt
Disney, Jim Henson e George Lucas, que foram introduzidos
no Salão desde que foi criado em 1984.

B

aby Shark é um fenômeno entre as crianças de idade
pré escolar e já está em 2º lugar como vídeo mais visto
no Youtube com mais de 4,5 bilhões de views.
A Associação nomeou os vencedores dos prêmios
cobiçados e induziu três veteranos da indústria ao Hall da
Fama da Indústria de Brinquedos em seu evento no Ziegfeld
Ballroom, em Nova York, com as receitas do programa e
evento de apoio à Fundação Toy.
Os grandes vencedores da noite foram a MGA
Entertainment, que ganhou o distinto brinquedo do ano por
L.O.L. Surpresa! pela terceira vez, e Rainbocorns Ultimate
Sequin Surprise Series 2 da ZURU, obtendo o maior número
de votos para o People’s Choice Award.
A Mattel levou para casa quatro prêmios, a LEGO
ganhou três TOTYs e a MGA Entertainment ganhou duas
categorias adicionais. No total, foram entregues prêmios
em 16 categorias:
Figura de ação do ano
Figuras básicas de Disney Pixar Toy Story (Mattel)
Boneca do Ano
RI MUITO. Surpresa! AMD. Bonecos de moda (MGA
Entertainment)
Colecionáveis do Ano
RI MUITO. Surpresa! Série Disco de Inverno (MGA
Entertainment)
Brinquedo de Pelúcia do Ano
Fantoches de música de Baby Shark Pinkfong com controle
de tempo (WowWee)
Jogo do ano
Pictionary Air (Mattel)

Bolsonaro sobre o
Inmetro: ‘Implodi,
mandei todo
mundo embora’

O

presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado,
22, ter decidido “implodir” o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) depois
de o órgão ter anunciado a troca para modelos digitais dos tacógrafos analógicos, o dispositivo para
monitorar distância percorrida e velocidade nos
taxímetros. Bolsonaro demitiu parte da diretoria da
entidade no último dia 17.
No Guarujá, no litoral de São Paulo, cidade onde
está passando o Carnaval, ele avaliou a medida como

Marcos Corrêa/PR/Divulgação

A

Risadinha!” proporciona muita gargalhada por
meio de piadas leves e divertidas para alegrar
o dia a dia das crianças. Cada baralho traz 52
cartas, todas ilustradas e com textos inocentes
para os pequenos que já conseguem entender
trocadilhos, expressões com mais de um sentido
e desafios de lógica. Uma atividade perfeita para
qualquer lugar e horário, desenvolvendo habilidades fundamentais como criatividade, memorização
e interpretação de texto.
“A ideia da coleção é proporcionar momentos
de alegria e conexão entre crianças e adultos de
forma fácil e prática. E piadas e charadas são um
conteúdo ideal para isso. Nossa proposta é que
os textos, as ilustrações e a dinâmica das brincadeiras gerem trocas prazerosas e estimulantes,
aproximando as pessoas, instigando a imaginação
e criando memórias carregadas de afeto”, afirma
o diretor editorial da Editora MOL, Dilson Branco.
“A primeira coleção foi um tremendo sucesso
de vendas e doação. Estamos falando de R$ 250
mil em doação e mais de 100 mil crianças se
divertindo com nossos baralhinhos. Temos certeza de que a nova coleção também será incrível
promovendo o brincar e a conexão entre pais e
filhos” afirma Bruno Reis, gerente de Marketing
da Ri Happy.
“Essa parceria de Marketing de Causa é um
sucesso em todos os sentidos. Além do bom conteúdo que está sendo levado a famílias de várias

Divulgação

Coleção “Cata uma
Carta!”, que gerou
R$ 250 mil para a
AACD, chega com
novos baralhos
para encantar
toda família

GIRO DE MERCADO

Presidente demite chefe do instituto, substitui
por militar e avisa que vai `cortar a cabeça de
todo mundo para sentir que mudou o governo’
prejudicial aos taxistas. “Implodi, mandei todo mundo
embora”, afirmou. “Não temos que atrapalhar a
vida dos outros. Temos que facilitar a vida de quem

Lotus Global/Reprodução

GIRO DE MERCADO

Atualmente Baby Shark conta com mais de
20 licenciados no Brasil
Dezoito juízes escolheram os finalistas entre mais
de 600 indicados por mais de 200 empresas de todos os
tamanhos. Os juízes incluíram especialistas em brinquedos e brincadeiras, varejistas, acadêmicos e jornalistas
que revisaram e classificaram os produtos em categorias
específicas relevantes para suas áreas de especialização. Os
juízes participaram de uma discussão ao vivo para determinar os finalistas em cada categoria. Eles consideraram
a criatividade, o design, o valor de jogo e o marketing de
cada produto.
Os vencedores do Toy of the Year foram determinados
por um painel de especialistas que discutiu todos os finalistas antes de tomar uma decisão com base nos votos TOTY,
nas vendas de feriados e no burburinho da mídia (tradicional, online e social). O vencedor do prêmio People’s Choice
foi selecionado apenas pelos votos dos consumidores online.
O TOTY Awards serve como o pontapé inicial para
a Toy Fair New York. Todos os recursos do programa e
evento TOTY contribuem para a The Toy Foundation, que
faz parceria com empresas de brinquedos durante todo o
ano para trazer brinquedos novos para crianças carentes.

produz. Os novos (táxis), tudo bem, agora tirar do
pessoal e trocar, não. Tem que implodir. Cortar a
cabeça de todo mundo para sentir que mudou o
governo. Não tem mais espaço pra isso”.
O presidente nomeou o coronel do Exército
Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior para o
lugar antes ocupado por Angela Flôres Furtado na
presidência do Inmetro. A decisão foi publicada no
Diário Oficial da União na última segunda-feira 17.
Mas não foi só Angela que saiu. “Demiti o presidente
e uma meia dúzia da diretoria”, explicou Bolsonaro.
Satisfeito com a mudança, Jair Bolsonaro disse
ainda que já conversou com o coronel e que vai
receber dele um relatório semanal sobre a situação
do Instituto. “Quero um Inmetro trabalhando para o
Brasil, para o empresariado e para o consumidor”.
Fonte: veja.com
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Valentina Novais
é artista mirim do
Tá no Ar!, da Rede
Globo, que adora
brincar de massinha

E em casa a garota é do tipo

VAVÁ, COMO É CONHECIDA,
QUER SER CONFEITEIRA QUANDO
CRESCER, UM DOS DESEJOS É SÓ
PARA FAZER ALGUMAS DELÍCIAS
E ‘BRINCAR’ DE DECORAR BOLOS

Valentina Novais

que gosta das coisas bem organizadas. “Sou organizada com as

Nome Completo: Valentina Novais Prado

minhas bonecas e brinquedos, sei

Linhares.

onde está tudinho”, garante.
Para falar do brinquedo que

Data de Nascimento: 07/05/2012.

mais gostou de ganhar, ela lembra
da “Minha bebê Reborn Adora Doll

Qual seu brinquedo preferido? Bonecas LOL,

- Manu e todas as minhas L.O.L.s.”

sou doida por elas! Coleciono há 2 anos. Outra

Valentina tem alguns animais
de estimação. “Tenho 1 cachorra

Texto: Eduardo Santos

a Chloé da raça Chihuahua que

V

Valentina era muito tímida, apesar de amar fotografar

mora comigo no Rio e mais 6

Como foi a sua relação com os outros

cachorros da raça Pointer que vivem na

artistas mais velhos, com quem contracenou?

paixão são as slimes.
Livro que mais gostou? Adoro os lIvros Onde
está Wally?

avá, como é chamada pelos

coisas deliciosas, brin-

fazenda do meu avô em

amigos e familiares, nasceu no

ca de massinha para

Minas Gerais. Todos eles

Valentina fala: “Eu

Rio de Janeiro em 7 de maio

decorar os bolos”,

eu quem dei o nome.”

amo meus amigos

dos Trolls.

de 2012. Filha única do casal

revela.

Ela conta que ins-

adolescentes e a

A mãe e a 12ML

piração para ser artista

grande maioria dos

Filme/Animação? DPA, amo os filmes deles.

comunicação, to-

surgiu logo cedo. “Eu

meus trabalhos foram

Cantor ou cantora que admira? Gabi do
Melim.

Maryelly e Bernardo, tem um

irmão mais velho, o Gustavo.

A

pequena

Trilha sonora preferida? Adoro a trilha sonora

Sua carreira de modelo infantil teve início

mam conta das re-

participei de um casting

com eles. De adul-

em maio de 2017 pela Agência Désir e sua

des sociais da jovem

para a Reserva Mini e

to trabalhei com a

primeira chance de trabalho foi oferecida

atriz. “Quando quero

lá fiquei por dois anos

Carol Portes no Tá

Um sonho? Que o mundo fosse de doce.

pelo renomado estilista Igor de Barros, para

muito fazer alguma

como modelo, fiz ca-

no Ar! E com ado-

a marca Reserva Mini.

coisa, eu gravo e de-

tálogos, e-commerce e

lescentes já traba-

Viagem que mais gostou? Viagem para

Contratada pela Rede Globo para fazer

pois meus pais ava-

campanhas. Era muito

lhei com o Gabriel

a Disney, quero conhecer todas! Já conheço

parte do quadro de atores infantis, participa

liam se pode ou não

tímida apesar de amar

Lima (Pé na Cova e

do programa “Tá No Ar”!

ser postado”, explica.

fotografar. Foi quando

Pelé) João Pessanha

Orlando e Paris, falta ainda as outras.

(Aventureiro Amarelo

Em julho de 2018, entrou para a

Em 2019, Vavá interpretou o papel de

“Ainda não tenho

minha mãe me colocou

CNARTES - Centro Nacional de Artes, dos

no teatro para desinibir

‘Lola’, no Curta-metragem infantojuvenil

um fã clube, mas tem muitas crianças que

conceituadíssimos diretores Cininha de Paula

“Shakespeare do Mall”, sob direção de

me procuram para saber como ser modelo

e Charles Daves, sendo aluna do Curso de

Vivian Duarte e Simone Beghinni. Também

e trabalhar no teatro”

Interpretação para Teatro e Audiovisual,

Quem são seus melhores amigos? Valentina

Sobre como é lidar com o reconheci-

me”, no papel da Menina do Calendário,

mento nas ruas, Valentina fala que apesar

interpretação, preparadora de elenco, di-

sob direção de Cininha de Paula e deu vida

de “ainda não ter feito novela, que é o que

o avô Elvio, “todos ao

retora e atriz.

a ‘Babi’, em “A Casa Viva”.

me deixaria

meu redor

Raphaela Alvittos, Nicolle Castro entre outros.

Além de participar

mais perto

me incenti-

Sobre os próximos desafios da sua car-

do casting da Agência

do público,

vam muito,

reira, Valentina revela: “Quero muito fazer

Cor preferida? Azul.

Désir, a atriz e mode-

mas já fui

mas acho

novela, mas minha grande paixão é o teatro

lo Valentina Novais

reconhecida

que minha

musical. Uma pena o Rio não ter uma cultura

Um lugar que mais gosta de ir? Ringue de

também faz parte dos

uma vez no

avó Edina

de teatro musical como tem em São Paulo.”

Sistemas Integrados

Beto Carrero

e

minha

Apesar da pouca idade, Valentina Novais

de Elenco Ooppah e

por pessoas

mãe são as

já fez vários trabalhos publicitários e atuou

Elenco digital.

de Salvador

maiores in-

em duas peças, além do “programa Tá no

Que herói da ficção gostaria de ser? Mulher
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Nas férias ela gosta de curtir uma piscina
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ta que seu maior fã é
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Ela já escolheu

A jovem artista já participou de diversas campanhas de moda
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Vavá e o seu repertório de
caretas

A menina é dedicada ao
teatro desde cedo

com Júlia Svaccina,

Pirá, Duda e Bia Zaiden.
Tem medo de alguma coisa? Morro de medo
de me perder na rua.
Tem alguma mania? Preciso contar mesmo?
Roer unhas.

patinação de Roller ou Gelo, Salas de Escape e
KidZania, em São Paulo.

machuca.

9

ESPECIAL

ESPECIAL

ABRIN 2020, maior feira de
brinquedos da América Latina,
movimenta negócios do varejo o
ano todo

C

om 135 expositores de brinquedos distribuídos em 30 mil m2 (área 22% maior
que a edição do ano passado), a ABRIN
2020 traz como novidade a abertura num
domingo, fato que vai favorecer ainda
mais a visita de pequenos lojistas, que não precisam
parar o comércio durante a semana.
Maior feira de brinquedos da América Latina,
principal encontro anual do setor e plataforma de
lançamentos da indústria de brinquedos, a ABRIN
2020 movimenta os negócios do varejo para o ano
todo e cumpre seu papel de colaborar para que os
lojistas acompanhem as constantes transformações
no comportamento dos consumidores para melhorarem seus resultados.
Rodadas de Negócios
Além do expressivo volume de negócios realizado nos estandes durante o evento, a ABRIN ainda
oferece gratuitamente aos expositores as Rodadas
de Negócios, que traduzem em mais oportunidades comerciais aos participantes. Em
reuniões agendadas de acordo com os
produtos de interesses dos compradores
cadastrados, os encontros com as marcas
expositoras acontecem num ambiente
reservado e exclusivo, fora dos estandes,
onde as negociações se realizam de
forma mais pessoal e objetiva.
O contato direto das duas pontas da
cadeia potencializa as vendas e favorece
a abertura de novos mercados, sem qualquer custo adicional para os expositores
participantes.

NOVIDADE DESTE ANO, A ABRIN 2020 ABRE NUM
DOMINGO PARA AUMENTAR A VISITAÇÃO DE
VAREJISTAS E REÚNE AS PRINCIPAIS EMPRESAS
DO SETOR PARA MOSTRAR OS LANÇAMENTOS E
PRODUTOS LICENCIADOS QUE VÃO FAZER A CABEÇA
DA GAROTADA.

ABRIN TALKS: As palestras gratuitas
e interativas trazem temas atuais
e relevantes para o varejo, como
visual merchandising, tecnologia do
varejo, inovação, comportamento de
compra e muitos outros, que ajudam
os lojistas a atender melhor os novos
consumidores.
Arruma Loja: Um ambiente de soluções práticas
para organizar uma loja de brinquedos a partir de
técnicas de visual merchandising e de distribuição
estratégica de produtos. Estas técnicas resultam em
uma experiência mais atrativa para o consumidor e,
consequentemente, aumento das vendas.
No local, especialistas em visual merchandising
ajudam os lojistas a aproveitar melhor todo o potencial do seu negócio por meio de oficinas práticas
e rápidas, e oferecem conteúdo especializado sobre
vitrines, disposição de produtos e atrativos que
geram mais vendas.
Game Show: Sucesso criado ano passado, o espaço

Experiências e Conhecimento
ABRIN 2020 apresenta o Game Show, espaço
As mudanças constantes no comexclusivo para introduzir os lojistas no universo dos
portamento de compra do consumidor
jogos de tabuleiro e ampliar suas vendas.
exigem que os lojistas se mantenham conectados com as tendências que movem
o varejo e se atualizem constantemente. A ABRIN é exclusivo e dedicado a um mercado em ascensão e
2020 também tem o propósito de oferecer expe- que vem conquistando adeptos de todas as idades,
riências e conhecimento voltados às novas técnicas os jogos de tabuleiro.
para modernizar as lojas, melhorar o atendimento Brinquedotech: Área de demonstração e experiaos clientes e aumentar as vendas.
mentação de produtos e lançamentos de brinquedos
com tecnologia embarcada, realidade virtual, robôs
Confira as atividades já confirmadas:
e eletrônicos.

10

“Será um espaço de escolha. Nós vamos mostrar
todo o catálogo das empresas participantes para o
lojista ter uma ideia da diversidade e entender que
cada jogo tem um público, um tipo de jogador”,
explica Luiz Guilherme Martins, CEO da A Tenda
com Jogos.
No dia 11, às 14h, o ABRIN TALKS apresenta
uma palestra com o tema “Gamificação e os Jogos
Modernos”. Luiz Guilherme vai ensinar técnicas
simples de gamificação que ajudam a promover
o engajamento dos consumidores e melhorar o
resultado das lojas.
Lançamento do expositores:
SLIMES

Hora do Show: Uma atração especial com desfiles
de fantasias e personagens representados pelos
produtos da feira, repleta de momentos de interação
com os lojistas e os visitantes.
Lounge Influencers: Os principais Influencers de
brinquedos ganharão um “quartel general” para
organizar a cobertura da feira, a interação com os
expositores e o engajamento do público.
Arena Inovação: Startups com soluções inovadoras para o processo de criação e fabricação de
brinquedos.
Jogos de tabuleiro viram febre entre adultos e
crianças
Que os jogos de tabuleiro viraram uma febre
ninguém discorda. A cada dia, surgem novos locais
onde as pessoas podem se reunir e passar horas
agradáveis em torno da mesa. A indústria de brinquedos, por sua vez, vem renovando o portfólio com
opções para todas idades e níveis de conhecimento.
Não é à toa que as vendas desta categoria crescem
a cada ano e, em 2018, representaram quase 10%
de todos os brinquedos vendidos no Brasil, segundo
a ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos.
A feira reservou um espaço exclusivo para os
jogos de tabuleiro, o Game Show. Sucesso na edição
do ano passado, a atração está de volta para continuar ajudando tanto os lojistas que já trabalham com
este nicho, quanto aqueles que querem começar
agora, a criar um acervo, melhorar a experiência de
compra dos clientes e aumentar as vendas.
O Game Show da ABRIN 2020 tem curadoria
da A Tenda com Jogos, especializada em eventos
com jogos de tabuleiro nas áreas de lazer, educação,
treinamento e desenvolvimento corporativo. A empresa já participou dos principais eventos de cultura
pop do País, como CCXP – Comic Con Experience,
Game XP, Anime Friends, World RPG Fest e outros.

I9 BRINQUEDOS
•
#Euqfiz Slime Brilha no Escuro: kits com
1 ou 2 slimes que brilham no escuro, feitas com a
cola transparente queridinha das crianças! O grande
diferencial é que todo produto possui um QR Code
que linka com um vídeo-manual para as crianças
aprenderem direitinho como se faz uma slime perfeita! Já são quase 1.000.000 de slimes vendidas em
todo o Brasil!
•
#Euqfiz Super Ovo de Páscoa de Slimes:
O presente mais querido desta Páscoa! A brincadeira
preferida das crianças de todo o Brasil em uma
embalagem de Ovo de Páscoa, em que cada parte
do Ovo é um recipiente para criar as mais incríveis
slimes! Faz 5 slimes diferentes: Glitter Slime, Foam
Slime, Slime Neon, Butter Slime e Clear Slime!
Também possui um QR Code que linka com o
vídeo-manual.
Expectativas: “As melhores possíveis! Ao escutar

BS TOYS - BS Plane
•
Play Doh Tools Snotty Scotty: O Snotty
Scotty é um brinquedo Play Doh Slime muito engraçado, com o objetivo de fazer as crianças repensarem
a maneira como brincam de slime. Coloque um
pouco de Play Doh Slime na parte de trás da cabeça
do Snotty Scotty e então pressione a alavanca para
fazer a slime scorrer pelo nariz dele como se fosse
catarro!
ESTRELA
•
Slime Caps: cápsulas à semelhança das
utilizadas em café expresso, propõe diversão para
meninos e meninas. As crianças podem montar
slimes com pérolas, glitter, fundo do mar, insetos e
dinos...
BRINQUEDOS EM GERAL
BRASKIT BRINQUEDOS
• Super Flyer
A criançada vai adorar se divertir com esse
Super Robô de controle remoto. ele voa, tem
sensor de distância, luz de led e cabo USB
para carregar.
AUXILIA na coordenação MOTORA, VISUAL
e também SENSIBILIDADE TÁTIL. essa brincadeira não vai parar!

em uma divertida pista
elétrica.
•
Carro Harry Potter
1/24 Jada Toys: O carro animado e voador
mais esperado de todos os tempos chegou.
Colecione também essa
aventura junto com o
Harry Potter!
Expectativas: “Esperamos
uma melhora na economia, impactando assim o
mercado de brinquedos
com relação ao cenário
de 2019. Achamos que o segundo semestre terá
resultados melhores que o do ano passado”.
Carolina Soldovieri - Marketing
KENDY BRINQUEDOS
•
Mega Cross - Suspensão com amortecedor, design moderno, tamanho diferenciado, possui
versões de três cores: vermelha, azul e verde. Faixa
etária: + 3 anos.
•
Kombica - Para brincar e colecionar.
Possui três versões: Educativa, Picape e Fechada. Nas
cores azul, verde, vermelho e marrom. Faixa etária:
+ 3 anos.
•
Monster Truck - Design robusto, nas
versões Tiger, Dino e Wolf. Carro monstro com boca
que abre e fecha, dentes grandes e língua que se
movimenta para fora. Faixa etária: + 3 anos.
Expectativas: “Fechar bons negócios e divulgar
nossos lançamentos”.
Paula Tridapalli - Gerente de Marketing
WELLKIDS/WELLMIX
•
Pônei Com Acessórios: Para o reino
mágico das meninas, a Wellkids traz o Pônei Com
Acessórios, a ideia do encanto encontrado na
imaginação das crianças. Com corpo e pelos rosa e
detalhes coloridos pelo corpo, vem acompanhado
de uma escova para pentear a crina e o rabo.

BS TOYS
Mini Cooker
da BS TOYS deixa
sua brincadeira
I9BRINQUEDOS - Super Ovo de Páscoa de Slimes
mais gostosa!
Deixe sua imaginação voar junto com o
atentamente as crianças e desenvolver itens que BS PLANE da BS TOYS!
caíram no gosto de consumidores das classes A a Z,
Diversão e
fizemos de 2019 um ano maravilhoso para a nossa aprendizado é com o
empresa e crescemos incríveis 700%! Nesta edição Didatic Lion da BS TOYS!
buscaremos consolidar nossa liderança no mercado
de kits para fazer Slimes e apresentar lançamentos CALIFORNIA TOYS
fantásticos para todo o mercado. Esperamos um •
Pista elétricrescimento vertiginoso das vendas em 2020, com ca Paw Patrol – Carrera:
a melhora da economia e com nossos lançamentos”. Agora as crianças que
Jose Luiz Vasconcelos Junior – Diretor Comercial
adoram Paw Patrol vão
HASBRO

poder acelerar junto com
o Chase e o Marshall

BRASKIT BRINQUEDOS - Super Flyer
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•
Caminhão de Corrida: No
mundo dos veículos de controle remoto,
apresenta o Caminhão de Corrida, que
anda a 25km/h e possui luz abaixo de
sua carroceria proporcionando muita
aventura no escuro. O caminhão tem
uma escala 1:10 e controle remoto rádio
2.4GHz.
Expectativas: “A Wellmix sempre espera
que a ocasião traga muitas oportunidades para todos os envolvidos na
feira. Espera também que todos os
clientes saiam com a sensação de que
encontraram em nosso estande o que
estavam procurando e mais, encontraram também inovação, qualidade de
produtos e atendimento. A Wellmix
acredita que a cada ano as melhorias
constantes da infraestrutura da ABRIN
também sejam responsáveis por unir
clientes, fornecedores e influenciadores do setor, portanto estamos todos
ansiosos para conferir de perto o que a ABRIN nos
preparou esse ano.
Patrícia Diaz – Analista de Marketing
HASBRO
•
Nerf Ultra One: A nova Nerf Ultra One vem
com um tambor com capacidade de 25 dardos! Ela
vem com todas as vantagens de alto desempenho da
nova linha Nerf Ultra! São novos dardos, com maior
precisão, maior distância e maior durabilidade! A
linha possui um novo design, rico em detalhes para
os verdadeiros fãs de Nerf!
BIG STAR
•
Coleção Masterchef Jr: As crianças fãs do
programa querem muito mais do que brincar com
uma “panelinha”; elas querem brincar de Masterchef!
Composta por 5 kits, 4 deles compõem o cenário:
Bancada, Panelas, Compras (cesta) e Empratamento.
O 5º kit é um jogo que transforma o cenário em
tabuleiro, trazendo toda a emoção da competição
para dentro de casa! Com a dificuldade variável, esse
jogo vai divertir crianças e adultos, leigos e conhecedores! Pois ele pode tanto ensinar, como testar os
conhecimentos! E os desafios podem ser realizados
também em equipes, o que torna a brincadeira ainda
mais divertida!
PATBOOL
•
Bolas: Em diversas e inovadoras cores
(marmorizada, confete, bico de jaca), seguindo as
tendências de mercado. A fabricação de bolas é feita
de modo sustentável, dando total importância na
reutilização da água e reaproveitamento de matéria
prima.
Expectativas: “Estar nos principais centros comerciais,
divulgando a nossa marca e dando maior visibilidade
e captação de representante comercial para atingir
um nível nacional”.
Everaldo Simão, diretor
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BS TOYS - Mini Cooker
ESTRELA
•
Super Massa: agora as famosas massas de
modelar vêm acompanhados de um livro. São oito
historinhas diferentes, Escola, Unicórnio Encantado,
Dinos, Operação Pets, Meu Dragão, Reino das Fadas,
Cozinha Criativa e Carro Fantástico. Enquanto papai,
mamãe ou o irmão mais velho leem a história, a
criança cria o universo encantado com Super Massa
da Estrela.
•
Fábrica de Borrachas e Fábrica de Balas:
São três temas diferentes: Fast Food, para preparar
com ajuda das forminhas aquela comidinha na
borracha; Pets, imprimindo seu bichinho preferido;
e sorvetes, de dar água na boca. A massa vai ao
forno nas forminhas e resultam nas mais divertidas
e criativas borrachas. Acompanha uma maletinha
para proteger e colecionar suas criações, que podem
estampar cinco diferentes cores de massa.
ESTALOS FANTASMINHA
Para atender aos mais variados públicos temos uma
linha completa, e podemos destacar:
•
Estalos Fantasminha 50x20 com mini brinquedo: Um produto em que a diversão não termina,
pois cada caixinha traz um brinquedo surpresa.
•
Estalos 50x20 Temas: Para as crianças
que gostam de Dinossauros, animais selvagens ou
princesas, basta recortar nossas caixinhas e colar no
caderno.
•
Estalos 50x20 ou 50x15 Hallowen: Doces
ou travessuras?? Ah... Eu prefiro travessuras e muitas
gargalhadas.
São produtos de consumo por impulso, com alto giro
lucrativo. A Estalos Fantasminha atua no mercado
a quase 10 anos com produtos de alto padrão de
segurança e qualidade. Nossa linha de estalos foi
carinhosamente desenvolvida para trazer alegria e
diversão a criançada, com embalagens muito coloridas e divertidas ela chamam atenção e despertam
nelas o desejo de consumo.

Os estalos de salão já foram produtos
associados apenas as festas juninas
e hoje os estalos Fantasminha estão
presentes por toda parte, festas de
aniversário, sacolinhas surpresas, brindes para brincadeiras, supermercados,
mini mercados, loja de festas, festas
juninas e até mesmo com o pipoqueiro
daquela pracinha próximo de casa, você
encontra estalos Fantasminha.
Toda a linha de estalos da Fantasminha,
é produzida e embalada no Brasil com
matéria prima de ponta e segue um
rigoroso padrão de qualidade, oferecendo segurança e um produto eficiente.
Os produtos e suas embalagens, após
utilizado, são 100% recicláveis, contribuindo assim com um o meio ambiente.
Expectativas: “Nosso intuito em participar desta feira é diversificar nossa
carteira de clientes e levar nossos
produtos aos mais diversos pontos de
vendas no Brasil e no exterior, ofertando um produto
diferenciado ao consumidor final e de alto giro e
lucratividade aos comerciantes
Rariana Tavares, auxiliar Administrativa
BONECAS
MILK BRINQUEDOS
•
Coleção Milk hair Radical Boy
•
Best Friends Girl 104 frases
•
Best Friends Boy 104 frases
•
Coleção Rafa Boy
BRINQUEDOS MIMO
•
Boneca Elsa Musical Frozen 2: A Boneca
Elsa Musical Frozen 2 da Mimo mede aproximadamente 37 centímetros de altura, canta a música
original do filme e seu vestido brilha. Vem também
com a maravilhosa roupa igual à de sua personagem.
•
Seu cabelo estilizado compõe o look
extraordinário da boneca e para fazê-la cantar basta
pressionar o botão em seu corpete. Elsa canta um
belo trecho da música original enquanto seu corpete se ilumina, deixando a brincadeira ainda mais
completa e divertida.
•
Boneca Anna Luxo Frozen 2: Reviva as
cenas de Frozen 2 com essa linda Boneca Anna Luxo
Frozen 2 da Mimo. Ela mede aproximadamente 35
centímetros de altura e possui detalhes como sua
personagem no filme. Uma roupa maravilhosa com
lindas botas! As meninas vão adorar recriar suas
cenas favoritas e imaginar suas próprias aventuras
com as personagens do filme.
•
Boneca Elsa Luxo Frozen 2: Embarque
numa superaventura com a Boneca Elsa Luxo Frozen
2. Ela mede aproximadamente 35 centímetros de
altura e veste um lindo vestido inspirado no filme,
além de calçar lindas botas que combinam perfeitamente com sua roupa! Perfeita para as crianças

brincarem e reviverem as cenas de Frozen 2 com
essa linda boneca!
Expectativas: “Nossa expectativa é que seja uma
ótima feira, com grande movimento, onde serão
mostrados diversos lançamentos da Mimo!”.
Tatiana Cury, diretora de Marketing
APOLO BRINQUEDOS
•
Carrinho de Compras: Com o novo
Carrinho de Compras da Apolo, a criança poderá
ajudar os pais e brincar de fazer suas próprias compras! O carrinho é todo em plástico injetado e na
altura certa para a criança empurrar.
•
Boneca Belle: A Boneca Belle veio para
encantar as crianças com seu visual super descolado!
Com um penteado lindo e roupas em tecido com
glitter, as crianças vão querer ter o mesmo estilo
dela!
Expectativas: “Esperamos que esta edição supere a
anterior em termos de negócios e novidades para
o setor”.
Amanda Zinato, Produto e Marketing
LÍDER BRINQUEDOS
•
Boneco Bruni Frozen 2:
Sensação do filme Frozen 2, a salamandra
Bruni conquistou o coração de todos com
sua adorável relação com a personagem
principal, Elsa. O boneco é todo feito em
vinil, com patas e pescoço articulados e
pintura e texturas exatamente iguais às
da personagem.
•
Boneco Patatoons: Com humor
mais sarcástico e rostinhos mais fofos, os
Patatoons vieram para conquistar a todos.
Os bonecos são feitos em vinil, articulados
e com 25 cm de altura para as crianças de
todas as idades.
•
Poupatrulha: O Poupatrulha da Patrulha
Canina veio para ensinar as crianças a pouparem
suas economias e, claro, brincarem muito! O cofre
em formato de boneco é todo feito em vinil, com
25 cm de altura e nos personagens Marshall, Chase
e Skye.
Expectativas: “Esperamos que esta edição supere a
anterior em termos de negócios e novidades para
o setor”.
Amanda Zinato, Produto e Marketing
HASBRO
•
Baby Alive Minicórnios: Muitas aventuras
fantásticas com as bonecas Baby Alive Minicórnios.
As crianças podem escolher viver seu conto de fadas
com unicórnios, inclusive gatos e pandas unicórnios,
e levá-los para passear pelo arco-íris ou pelo céu de
uma noite estrelada. Quem sabe um chá mágico nas
nuvens com toda a turma das Minicórnios. Cada
boneca Baby Alive Minicórnio vem com um vestido
com capuz de unicórnio e acessórios. Excelente
presente para meninos e meninas acima de 3 anos!
Expectativas: A ABRIN é o principal evento do setor
de brinquedos e reúne os principais clientes do

ramo, o que é essencial para apresentarmos nosso
portfólio e fazermos grandes negócios. A edição
2020 é a 12ª que participamos e a expectativa é de
mostrar todas as novidades que a Hasbro traz para o
mercado, com um olhar voltado para a experiência.
A Hasbro é uma das empresas mais reconhecidas
em criar as melhores experiências de entretenimento
do mundo, e mostrará as principais novidades deste
ano para as marcas mais icônicas do mercado, tais
como Nerf, My Little Pony, Transformers, Play-Doh,
Monopoly, Baby Alive, Power Rangers, assim como
nossas marcas parceiras como Marvel, Start Wars,
Frozen, Disney Princesas e Trolls.
Neste ano a grande experiência será com a mais
amada boneca Baby Alive em um espaço instagramável para postar nas redes sociais. Para a marca
Play-Doh, os clientes poderão testar os novos produtos de Mundo de Texturas e conseguirão sentir
a diferença nas texturas dessa nova linha. Nerf
mostrará os novos lançadores e contará com espaço
para experimentação com alvos desafiadores para
o público jogar. É uma grande oportunidade de
contar com os principais compradores e garantir

MILK BRINQUEDOS - Coleção Best Friends
visibilidade para os expositores na mídia e contato
com influenciadores, para mostrar o que a Hasbro
terá de melhor em 2020.
Kellen Silverio, diretora de Marketing
ESTRELA
Baby Revelação: A boneca é comprada sem o
conhecimento do sexo e a cor dos olhos do bebê,
que vem envolto numa fralda e seguro por uma
cegonha na charmosa embalagem. A brincadeira
ganha contornos de surpresa ao se abrir a embalagem e descobrir o sexo do bebê. E mais: passando
águas nos olhinhos, que vêm fechados, descobre-se
uma das quatro opções de cores do boneco, que
mede 25 cm.
Luna: agora é também uma boneca temática, pois
veste-se de aventureira, astronauta e chefe de requintada cozinha, em tamanho de 20 cm.
Luluca: a youtuber que tem 7 milhões de inscritos
em seu canal e mais de 50 milhões de views por
mês, além de 1,2 milhão de seguidores no Instagram
virou boneca de 20 cm igualzinha à sua inspiradora,
com direito a óculos grandes e faixa na cabeça. Pra
completar, a youtuber dá nome também à Fábrica

de Pulseiras Luluca, para a criançada customizar seus
braceletes com 10 cores de elástico, base e pinça.
JOGOS
GALÁPAGOS
•
Show de Sombras: A brincadeira do
teatro de sombras tornou-se um jogo divertido e
interativo para toda a família em Show de Sobras.
Com holofotes de verdade e uma tela para reproduzir as sombras, o jogo convida os participantes a
desafiarem sua imaginação. De um lado, um jogador
combina diversas formas para representar uma
palavra ou conceito através de sombras; do outro,
todo mundo se junta para tentar adivinhar. Indicado
para 2-8 pessoas a partir de 7 anos.
Sugar Blast: O jogo digital que conquistou milhares
de pessoas no mundo agora tem sua versão analógica. Sugar Blast é um jogo de tabuleiro para até
quatro jogadores que coloca à prova o seu poder
de atenção e velocidade. O desafio é conectar três
ou mais doces do mesmo tipo para criar explosões.
Quando as peças que formaram o combo
são retiradas, novos doces deslizam num
efeito incrível para preencher os espaços
vazios. O primeiro a conquistar seu objetivo tem uma doce vitória!
•
Dobble Harry Potter: O jogo
mais vendido da Europa, que já virou uma
sensação no Brasil, apresenta agora uma
versão mais que especial: Dobble Harry
Potter. Os fãs do bruxinho mais famoso
do mundo poderão disputar para ver
quem é o mais rápido a identificar nas
cartas um elemento em comum, entre
brasões, personagens e objetos mágicos.
São cinco jogos em emocionantes partidas
de 15 minutos com até 8 jogadores. O jogo recebeu
o prêmio Abrinq de Melhores de 2019 e é diversão
garantida para qualquer idade!
Expectativas: “O mercado de jogos de tabuleiro é
um dos que mais cresce no setor de entretenimento
do mundo. A nova geração de jogos tem mostrado
inovação desde os componentes à interação das
pessoas na mesa. Esperamos encantar o público
com essa nova oferta de produtos que estimula o
desenvolvimento e as relações humanas”.
Barbara Reis, Diretora de Marketing
ESTRELA
Cara a Cara – Batalha de Perguntas: versão sem
tabuleiro, conta com cartas e um timer, que registra
verde para o sim e vermelho para o não, registrando
o tempo da resposta. Vence quem gastar menos
tempo.
Eu Sou? Harry Porter e Eu Sou? Celebs: incorpora o
mundo dos famosos para a descoberta de quem é
o que. Harry Porter, aliás, empresta nome também
ao Jogo de Tabuleiro Harry Porter.
Não Pode Rir2: dos Castro Brothers, vem recheada
de trocadilhos e piadas sem graça, para forçar a
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ANGIE ORAL CARE
gargalhada da turma. Os
Castro também estão em
•
Dental Timer: O
Jogo de Rimas 3x1, onde
Dental Timer é uma amé preciso formar poemas
pulheta que auxilia as
com as cartas e o vilão
crianças a cronometrar o
faz tudo para impedir.
tempo correto de escoSeja rápido.
vação. Fácil de transporE o Oscar vai para: pede
tar, pode ser levado para
que o concorrente acerte
a escola e nas viagens.
tirando cartas de filme,
•
Magic Bubble:
ator, papel e fala, esta
Magic Bubble é uma esúltima para um autên- BRASBABY - Luminaria-Elefantinho-Clingo - Jumper Neptunes Ocean - Roll Glow Monkey_ puma segura e inovadora
tico cinéfilo. Cartas de
que torna o processo
Bright Starts
ação podem fazer pular
de cuidar dos dentinhos
a criatividade das crianças e estimular a prática da
a dificuldade ou mudar
mais divertido. Possui
gentileza em seu dia a dia. Os bonecos Milliepaccos função 2 em 1: usado para escovar e enxaguar a
o sentido que o jogo está correndo.
são uma nova proposta para produtos licenciados, boca. Possui a nova tecnologia TMP que, testada
saindo do comum e possibilitando uma versão clinicamente, potencializa o efeito do flúor e remiexclusiva de personagens já existentes, nunca vista neraliza o dente.
COLECIONÁVEIS
no mercado.
Expectativas: “Divulgação da marca e cadastramento
Turma da Mônica e Hello Kitty: Lançamento de uma de novos clientes”.
ODERÇO
linha exclusiva.
Gabriela Kraus, analista Comercial
•
Qposket Disney: Junto com a Bandai
Banpresto, a Oderço fará o lançamento nacional da Expectativas: “Espero que a feira seja um sucesso,
linha exclusiva Qposket de Princesas Disney no Brasil. tendo em vista que o lançamento oficial será feito BIEMME BRINQUEDOS
Expectativas: “Esperamos um grande público seg- nessa edição. A expectativa está bem grande e •
Car One OS: brinquedo nacional, de
mentado e interessados na linha de figures (cole- estamos muito otimistas”.
controle remoto, som, luzes de Led.
cionáveis), já que o mercado no Brasil está aquecido Achilles Scatena Simioni Neto, diretor
•
Push Car Easy Ride: um andador conforcom universo geek de produtos colecionáveis e com
tável, possui banco reclinável em 5 posições, volante
alta qualidade que atenda um público exigente e ESTRELA
com som, painel didático e porta mamadeira, porta
Frozen Colecionável: na forma de diamante com objetos na parte traseira, porta copo na manopla,
entusiasta.
diferentes acessórios e seis diferentes modelos cinto de segurança. Na primeira fase da criança,
Daniel Takeo Motoyama, gerente de Marketing
dentro – pulseira, colar, presilha, tudo da Frozen.
utiliza o suporte dos pés e quando a criança começar
PEG PEREGO/BURIGOTTO
a pedalar, a mãe coloca os pedais.
•
Miniaturas John Deere: Brinquedos e répli•
Baby Trike Evolution: um triciclo grande
cas com a marca John Deere que trazem os valores PUERICULTURA
com assento confortavél, encosto regulável em 4
da empresa, despertam a imaginação, estimulam
posições, empurrador articulável, porta-objetos
aprendizados e deixam os pequenos muito felizes. BRASKIT BRINQUEDOS
na parte traseira, apoio para o pés removível com
Coelhinho Musical
As réplicas colecionáveis também são uma atração. •
proteção, roda dianteira com sistema de pedais
lançamento para crianças na primeira infância. removíveis, apoio removível para os braços.
coelhinho COM LUZES PISCANTES, anda, pula e Expectativas: “Esperamos ter uma boa feira, pois
XPLAST/HOMEPLAY
•
Comando das Galáxias: Bonecos produ- toca MÚSICA.
pretendemos neste ano aumentar nossa carteira de
zidos em material atóxico, que seguem uma linha AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO VISUAL, AUDITIVA clientes e apresentar nossos produtos para o maior
futurística desenvolvidos a partir dos conceitos das E SENSIBILIDADE TÁTIL.
número de visitantes na feira”.
grandes produções cinematográficas
Flávia Prado
de super-heróis espaciais. São 4 opções
de heróis, a princípio, com nome de
BRASBABY
planetas do nosso sistema solar: Júpiter,
•
Luminária com luz e sons
Netuno, Saturno e Urano, desenvolviElefantinho - Clingo
dos com esses nomes para aproximar
•
A Luminária Elefantinho Clingo
crianças do universo real, sem deixar o
conta com músicas e sons calmantes e
lúdico da ação de brincar. Material de
um projetor de luzes que ajuda o bebê
fabricação: Boneco em Vinil com pintura
a ter um sono tranquilo e relaxante.
atóxica.
•
Neptune’s Ocean Discovery
Jumper – Baby Einstein
Centro de Atividades com tema de
MILLIEPACCO
Milliepaccos: Brinquedos de vinil coleoceano que oferece ao bebê 360º de
cionáveis com design próprio e excluatividades envolventes e ajuda o bebê
sivo. Um produto 100% nacional. Os
a descobrir números e cores. Cadeira
Milliepaccos são bonecos colecionáveis,
com altura ajustável, que permite que
com skins removíveis e diversificadas.
o pequeno pule e dance, o que ajuda
A coleção surgiu do desejo de criar
a fortalecer os músculos das pernas.
produtos diferentes para contribuir com
BRASKIT BRINQUEDOS - Coelhinho Musical
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Roll & Glow Monkey – Bright Starts
Pressione o chapéu do macaco para iniciar a diversão! As rodas acendem e tocam música enquanto
o macaco começa a rolar, incentivando o bebê a
engatinhar.
STYLL BABY
•
Grade de Proteção para Cama:
Recomendada para crianças a partir dos 3 anos,
a grade de segurança Styll Baby é prática de usar.
Basta encaixar sua base sob o colchão convencional.
Além disso, é dobrável, ou seja, torna-se uma peça
fácil de guardar e transportar, podendo ser levada
em uma viagem, por exemplo. Fabricada em estrutura tubular de aço e forrada com tela, também facilita
na hora da limpeza.
•
Troninho: O troninho é um marco na
independência e no crescimento da criança, já
que faz parte da transição da fralda para o assento
sanitário. Personalizado com um dos temas mais
queridos pelos pequenos, transforma essa nova
experiência em algo lúdico e divertido. E, como
sempre, esse é mais um produto que a Styll Baby
pensa no conforto da criança e no bolso da família,
já que a peça é super prática, portátil e ainda se
transforma em banquinho, bastando desencaixar a
base do troninho e invertendo o seu lado. Indicado
para crianças a partir de 18 meses.
BRINQUEDOS DIDÁTICOS
MERCOTOYS
•
Casinha da Dinda Aranha: Casinha
Didática multiatividades. É muita diversão e aprendizado em um único brinquedo! Esta casinha de
descobertas vai ampliar as percepções sensoriais das
crianças desenvolvendo todos os sentidos. São várias
atividades diferentes: tem 5 formas geométricas para
encaixe, labirinto da Dinda Aranha, engrenagens,
relógio para aprender as horas, alça para levar,
Portinha Abre-fecha e 4 puzzles animais da Floresta.
São muitas atividades para explorar, tudo supercolorido e estimulante. As crianças vão se divertir
e aprender. Um brinquedo que trabalha a coordenação motora, visual,
a percepção tátil, nomeação de cores.
Com tantas atividades e distrações, os
pequenos se mantêm por longo tempo
aprendendo e se divertindo. Indicado
para +12 meses
•
Basketball Baby: Lança, acerta, aprende! O Basketball Baby combina
uma divertida introdução aos esportes
com uma grande ferramenta para o
desenvolvimento motor das crianças
e um atrativo design infantil com um
fofo leão. Este brinquedo de atividades
para bebê, é realmente um jogo de
entretenimento para as crianças e as
famílias. É um brinquedo pensado para
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acompanhar o crescimento e desenvolvimento da
criança, sendo utilizado no chão para bebês, e com
a opção de pendurar em diversos níveis conforme
a altura da criança.
Possui um sistema de portinha na cesta para fazer a
bolinha voltar para a criança quando acertar. Possui 3
bolinhas coloridas e alça para levar. A cesta funciona
como embalagem para carregar e vem acompanhada
de gancho com fita dupla face para fácil adesão
em paredes ou portas. Basketball Baby é um ótimo
brinquedo para exercitar os pequeninhos! Indicado
para 6+ meses.
•
Cubinhos 4 em 1: Os Cubinhos 4 em
1 apresentam 4 atividades num brinquedo só.
Brincando de empilhar, aprendendo a encaixar formas, montar quebra-cabeças, identificar emoções e
profissões. Em cada face a criança vai descobrir um
simpático personagem representando uma profissão e uma expressão. Ao girar, eles podem montar
divertidas composições. Incentiva a percepção, o
raciocínio lógico, a coordenação motora e auxilia a
distinguir formas. Indicado para +12 meses.
Expectativas: “Conquistar novos parceiros, reforçar
as parcerias atuais o conhecer as novidades e oportunidades do setor são os nossos principais objetivos nesta edição. O mercado e os representantes
encontram-se muito otimistas para este ano, e nós
estaremos ali para acompanhar o mercado com
muitas novidades e a nossa linha atual com uma
excelente relação preço-qualidade”.
Laila Lauriola, gerente de Vendas & Marketing
ADIJOMAR BRINQUEDOS
Para esta edição a Adijomar Brinquedos apresentará em torno de 40 lançamentos dos quais 25 são
destinados à Primeira Infância. A Adijomar resolveu
apostar forte nesse segmento de linha, mas também continua investindo em sua linha tradicional
como dinossauros, bonecos, e licenciados como os
Mascotes da Turma da Mônica em vinil e uma nova
marca que estreará muito forte esse ano, a Giramille
da qual apresentaremos 4 personagens em vinil.
•
Chocalho Baby: composto por 4 modelos
de chocalhos que estimulam os sentidos auditivos
e visuais, as habilidades e a coordenação motora

BS TOYS Didatic Lion

do bebê, além de ter um toque macio e confortável
com formas arredondadas e seguras. É indicado para
maiores de 6 meses.
•
Piano Infantil com Tambor: apresenta
inúmeras atividades para o bebê e interação com
total segurança, podendo descobrir sons, cores,
luzes, músicas, formas e funções para estimular o
aprendizado, melhorar a capacidade motora e aguçar
os sentidos. É indicado para maiores de 18 meses.
•
Fazendinha: uma minifazenda com vários
atrativos e componentes para a criança interagir e
montar, pois as peças serão enviadas desmontadas
para a criança poder construir a sua fazenda da
forma que preferir. O produto é composto por um
cenário ilustrado e com componentes como um
celeiro onde é possível colocar a vaquinha e o cavalo,
além de um carneiro, galinha, um porquinho e vários
outros componentes para aumentar a atratividade.
Esse produto é recomendável para crianças acima
de 3 anos.
Expectativas: “Nossa expectativa é muito grande
para este ano. Estamos confiantes na retomada de
crescimento e por isso resolvemos investir pesado
em novos produtos. Ao todo serão 40 novas oportunidades apresentadas este ano, sendo que buscamos intensificar e aumentar nosso portfólio para
o segmento de primeira infância. Apresentaremos
produtos de alta qualidade e acabamento tanto em
injeção quanto em vinil, tudo isto para agregar ainda
mais valor à nossa marca. Estamos empolgados e
convictos de que teremos um ano de prosperidades
nos negócios”.
Adilson Dalanezi, diretor Comercial
WELLKIDS/WELLMIX
•
Tapete Musical Teclado: Para os bebês, o
Tapete Musical Teclado oferece 6 modos de teclado,
cada um com seu tipo de som e música, sendo um
deles composto por sons de 5 animais. O brinquedo
estimula os sentidos e habilidades do bebê, como a
visão através da luz, a audição através da música e
dos sons, o senso de lógica e a habilidade de movimentação, já que o bebê precisa se mover entre as
8 teclas de piano para conseguir acionar pelos pés
e mãos as funções do tapete e, por fim, a sintonia
entre mãos, pés e olhos.
DISMAT
•
Rampa Maluca: A Dismat
apresenta mais um lançamento para a
criançada acelerar na diversão, Rampa
Maluca. São pecinhas e rampinhas
para montar dois tipos de montagens
de pista: a pista dupla ou a pista de 4
andares. Indicados para crianças a partir
dos 18 meses.
•
Ilha do Pirata: Para desbravar
novas brincadeiras, a Dismat traz para
a garotada uma super novidade, Ilha
do Pirata. Um barquinho para montar,
adesivos para personalizar e muitas
pecinhas para a busca pelo tesouro ficar

completa. Ideal para crianças a partir dos 18
meses.
•
Mais Blocos III: Brincar com blocos de montar faz toda a diferença para o
desenvolvimento da coordenação motora e
da imaginação da garotada. O Mais Blocos
III chegou para aumentar ainda mais a
diversão. São 130 peças para os pequenos
montarem as mais variadas brincadeiras.
Indicado para crianças a partir dos 18
meses.
Expectativas: “Ampliação dos contatos para
novos players de vendas e incremento nas
vendas e nos negócios”.
Fernando Antonio Bonkevitch, diretor

• Mix de Montar Família Panda: Da linha
DIY – Faça você mesmo, o kit conta com 6
peças de plástico e 23 peças de madeira.
A garotada pode montar 1 carro, 1 avião
e 1 moto, explorando livremente formas,
proporções, encaixes e cores. Indicação de
idade: + 3 anos
• Quebra-Cabeça Encaixe Frutas: Gracioso
e divertido, o quebra-cabeça permite que
a criança explore o universo das frutas,
desvendando formas, cores e nomes. Para
alcançar o objetivo, o pequeno precisa colocar cada peça no contorno correspondente
do tabuleiro de madeira. Indicação de idade:
+ 3 anos

KUGA BRINQUEDOS
XPLAST/HOMEPLAY
•
Meu Vizinho: Jogo de concen• Perplexos: A bola Perplexos é uma esfera
tração, desenvolvido para crianças a partir
plástica transparente, com um trajeto engede 3 anos com a proposta de aprimorar
nhosamente pensado em que a bolinha de
a capacidade cognitiva da criança. Com
metal deverá percorrer um trajeto seguindo
ele é possível estimular a concentração, a
a sequência numérica. Vamos ver se você
curiosidade e a memória. Material de fabrichega até o final! Experimente! Faixa etária
cação: Estrutura principal em polipropileno e
indicativa: 6 aos 99 anos. Diâmetro da esfera
poliesrileno com figurinhas em papel cartão.
15 cm
ADIJOMAR Chocalho Baby; Piano Infantil com tambor;
•
Casa da Árvore: Brinquedo de
• Desafio 3D Solar: É um quebra-cabeça em
Fazendinha
semi-montar que estimula a brincadeira em
3 dimensões cujo diferencial é a presença
tamanho permitindo que várias crianças brinquem
grupo. Amigos e pais são convidados a brinde um motor movido a energia solar que
car tanto para ajudar a criança na montagem como ao mesmo tempo! Inclui 35 peças e acessórios para aciona a hélice dos aviões e helicópteros, estimupara desenvolver narrativas em torno do produto. móveis, com um relógio de pêndulo e um gatinho lando as crianças a brincar em locais abertos pela
Com diversos acessórios, nesta nova edição vem pequeno; 8 quartos abertos para decorar; amplas necessidade da energia solar. As placas de madeira
com cores mais vivas, que apelam ao lado alegre, janelas de ambos os lados para a visualização das são revestidas por material colorido. Modelos dispocriativo e emotivo da criança. Material de fabricação: bonecas por diversos ângulos diferentes; acomoda níveis: Monoplane, Biplane, Triplane e Helicóptero.
bonecas de até 30 cm de altura. Medidas: 132(C) x •
Polipropileno (não usa pilhas).
DIY House: São partes de uma casa em
35(L) x 136(A) cm. Madeira MDF maciça inspecionada miniatura para montagem. Os espaços são montados
e certificada. Vem 13 móveis para casinha.
MÁRIO BRINQUEDOS
com todos os detalhes, deixando o ambiente lindo!
•
Microscópio Smart: Observe, fotografe e
Verdadeira obra-prima feita por você. O ambiente
filme amostras diversas para microscópios com seu XALINGO
é iluminado com lâmpadas LED, tornando o espaço
Meu Primeiro Mapa-Múndi: Possui 30
smartphone! Crie um meio de crescimento, extraia •
muito próximo da realidade. São vários modelos para
o DNA de uma banana e faça coisas fantásticas para peças grandes e de tamanhos variados em madeira montar e colecionar. DIY House Cabana, Quarto,
observar sob o seu próprio microscópio. Ampliação: reflorestada. Com o quebra-cabeça, a criança conhe- Sala, Sala de Estar, Camping, Cabana de madeira,
60x 120x 200x. Ocular rotativa de 360 graus. Luz LED ce os diferentes continentes e muitas curiosidades. Sorveteria e Jardim.
superior e inferior com brilho ajustável. Pacote de O produto contribui para o desenvolvimento do
adaptadores universais para o seu smartphone. Filtro raciocínio lógico e da coordenação motora fina. COLOR BRINQUE
de cores embutido selecionável para contraste apri- Indicação de idade: + 3 anos
•
Color Gel: Ao adicionar o Color Gel, toda
morado. Mecanismo de focagem rápido e preciso
água da banheira se transforma em um Gel colorido
•
Fábrica de Manicure: A
para brincar. Quando terminar a brincadeiScience4you apresenta o fantástico
ra basta adicionar o pozinho dissolvente e
mundo dos esmaltes! Com a Fábrica de
o gel se transforma novamente em líquido
Manicure dá pra fazer 10 divertidas expecom uma nova transformação de cor. O
riências científicas para decorar as unhas,
Color Gel é dermatologicamente testado
com várias cores e designs diferentes,
e registrado na ANVISA. É disponibilizado
tudo adaptado ao teu gosto pessoal.
em 3 cores: Amarelo, Azul e Vermelho.
Tem ainda incríveis adesivos autocolan•
Canetinta: é uma tinta estes que brilham no escuro e deixam as
pecial para a criança pintar na hora do
unhas ainda mais bonitas. Divirta-se com
banho. Vem em um tubo no formato
a Science4you a deixar as suas unhas o
de uma caneta para desenhar pelas
máximo!
paredes, box e pelo corpo. Quando a
•
Casinha Infantil de Bonecas
brincadeira termina, é só lavar com água.
Mansão Mágica: Esta casinha de bonecas
O banho vira uma brincadeira educativa,
é adorável e cheia de diversão e recursos
a criança pode desenhar e os pais não se
PEG PEREGO-BURIGOTTO - John Deere Ground Force_1
interativos, além de possuir um excelente
preocupam com a bagunça. A Canetinta é
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• Matéria prima 100% natural
• Pintura não tóxica

ESPECIAL

XALINGO - Meu Primeiro Mapa Múndi; - Mix de Montar
Família Panda; - Quebra-Cabeça + História Minha Escolinha BICICLETAS E DEMAIS VEÍCULOS
16 peças; - Quebra-Cabeça Big Meu Primeiro Mapa-Múndi
30 peças; - Quebra-Cabeça Encaixe Frutas; -Quebra-Cabeça NATHOR BICICLETAS
• Balance Bike 12” Plus e Balance
Big Fofossauros 35 peças  
Bike Aro 14”: A bicicleta do equilídermatologicamente testada e registrada na ANVISA.
brio, que também estimula o senso
A embalagem vem com 5 tubos nas cores Amarela, de direção, a coordenação motora e a autopercepção
Azul, Branca, Verde e Vermelha.
corporal das crianças conta com novidades: a Balance
•
Tintão: é uma tinta especial para a criança Bike 12” Plus e a Balance Bike aro 14”.
pintar na hora do banho. Pode espalhar pelo corpo •
O modelo com Aro 12” Plus, possui quae cabelo. Quando quiser terminar a brincadeira, é dro curvado para facilitar o acesso da criança ao subir
só lavar com água. O banho vira uma brincadeira na bike e também para que ela possa apoiar o pé no
educativa, a criança pode misturar as cores, desenhar chão com mais facilidade. Além disso, esse modelo
e se lambuzar, basta abrir o pote e esparramar à tem raio com design similar ao das bicicletas para
vontade. O Tintão é dermatologicamente testado adultos (raiada) e pneu com câmara.
e registrado na ANVISA. A embalagem vem com 3 •
A Balance Aro 14” representa a evolução
potes nas cores Amarela, Azul e Vermelha.
do tamanho das Balances Bikes. Além do aro maior,
Expectativas: “A Color Brinque foi lançada em 2019 ela também é raiada e possui quadro curvado. Os
e a edição 2020 da Abrin é o primeiro evento de dois modelos possuem limitador de giro do guidão,
que a marca participa. Esperamos nesta participação importante característica que evita com que guidão
projetar a Color Brinque no cenário nacional de dê uma volta completa e danifique o freio, além de
brinquedos educativos”.
preservar a integridade física da criança.
Fernando Musa - Gerente Comercial
•
O modelo aro 12”, um dos mais vendidos, também tem novidades. A principal delas é a
tecnologia de movimento central avançado, que
TECNOLÓGICOS
permite um pedalar numa postura que facilita o
SUNNY
•
DC- Máscara do Batman Troca Voz:
Máscara do Batman que troca voz, mude sua voz
para soar como a do Batman! Vem com uma máscara
extremamente detalhada com viseira.
•
Ricky Zoom: Embarque nas maiores
aventuras com você no controle de Ricky zoom.
Com sons exclusivos do desenho, incluindo a música
tema, chegue ao resgate com sua luz especial que
acende na viseira da motocicleta.
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início da pedalada e também permite que a criança
olhe com mais facilidade para frente sem forçar o
pescoço. Além disso, o modelo também passou por
alteração no cobre corrente.
Expectativas: A Abrin é uma excelente vitrine para
apresentar as novidades ao mercado e para consolidar os produtos que já fazem parte do portfólio há
mais tempo, além de ser uma ótima oportunidade
para novos negócios e para estreitar laços com quem
já nos conhece. Para a Abrin 2020 preparamos muitas
novidades que foram desenvolvidas criteriosamente
de acordo com as necessidades dos clientes.
Carina Kobs, analista de Vendas
PEG PEREGO/BURIGOTTO
•
John Deere Ground Force: Trator elétrico
que reproduz modelo da famosa marca americana.
O Ground Force atrai as crianças por seu tamanho e
capacidade de transporte. Os pais gostam pela alta
qualidade dos produtos Peg Perego. Com potência
de 330w, alcança velocidade máxima de 7,3 km/h,
com bateria recarregável. Indicado para crianças 3+.
•
Ranger 538: Para pequenos aventureiros,
o Ranger 538 possui dois assentos e potência de
340w. Em nova cor, imita um jeep florestal. Para
crianças a partir de 3+.
Expectativas: “Na ABRIN, teremos a oportunidade
de promover as nossas marcas, receber os lojistas
e apresentar a nossa linha de produtos e nossos
lançamentos. É uma boa ocasião para prospectar
novos clientes e deixá-los atualizados com todas
as informações.
Nesta edição, levaremos nossa linha de brinquedos
elétricos motorizados da Peg Perego, já consolidados
como os melhores do mercado. Também teremos
como atrativo a linha de brinquedos pré-escolares,
miniaturas e réplicas com a marca John Deere, além
de já adiantarmos alguns lançamentos de puericultura da Burigotto. Estamos levando grandes oportunidades para os lojistas que nos visitarem. O número
de visitantes em nosso estande vem crescendo nos
últimos três anos e a nossa expectativa é superar
em 15% o número de visitas que tivemos em 2019.”
Antonio Carlos Ottani, Diretor Comercial

SERVIÇO:
ABRIN 2020 – 37a FEIRA INTERNACIONAL DE BRINQUEDOS
Data: 8 a 11 de março – abertura no domingo
Horário: 10h às 20h
Local: Expo Center Norte – São Paulo
Realização: ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
Promoção/Organização: Francal Feiras
Informações pelo telefone: (11) 2226-3100
Site: www.abrin.com.br / Facebook: FeiraAbrin / Instagram: @FeiraAbrin
/ Youtube: Feira Abrin

Duda Design

• Torre de Vigilância Mighty
Pups: Tem quase 3 pés de altura
para realizar missões de resgate do
Mighty Pups. Possui uma tirolesa
de energia, recurso de telescópio
de transformação na parte superior,
lançador de veículos, luzes e sons
para reproduzir. Inclui: 1 Vigia da
Patrulha Canina Mighty Pups, 1
Torre, 6 clipes, 1 veículo de perseguição, 1 figura de perseguição.
Expectativas: A expectativa é de
surpreender nossos visitantes com
a tecnologia, inovação e qualidade
dos novos produtos. Além de gerar
experiências através de ativações
que estarão acontecendo em nosso
estande e com a união de ambos
(produtos e experiências) gerar
grandes parcerias e negócios.
Maiara Dias, supervisora de
Marketing

/LATOY.BRINQUEDOS
@LATOY.BRINQ
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ECONOMIA

lojasmel, marca conhecida do varejo, que
comercializa utilidades domésticas, eletroportáteis, eletrônicos, brinquedos e artigos para
decoração, acaba de divulgar a incorporação da
marca MaisValdir, empresa do mesmo segmento
que operava com 9 unidades na região metropolitana de São Paulo. Com a junção, a lojasmel passa
de 32 para 41 unidades no Estado de São Paulo.
O valor da transação não foi revelado.
A primeira mudança de bandeira será na
unidade do Shopping Bonsucesso, em Guarulhos,

Conheça a Liga
da Justiça em
bonecos flexíveis e
colecionáveis

J

á imaginou ver a Mulher Maravilha, Superman,
Batman e Flash ainda mais poderosos? Para dar
ainda mais asas à imaginação e recriar cenas icônicas dos filmes e séries, a Warner Bros. e a Mattel
acabam de lançar a linha DC Flextreme, da Liga
da Justiça, em bonecos flexíveis e colecionáveis.
Reunindo alguns dos super-heróis favoritos
das crianças, a linha traz os personagens com

Barbie lança
bonecas com
vitiligo e careca
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Mattel/Divulgação

arbie, a boneca mais famosa e diversa
do mundo, anuncia a expansão de
sua linha Fashionistas. Nos últimos cinco
anos, a marca evoluiu para refletir o
mundo que meninas veem ao seu redor
e introduziu mais de mais de 170 novos
estilos à coleção, para inspirar as garotas
a contarem mais histórias e encontrarem
uma boneca com quem elas possam se
identificar.
Em 2020, Barbie traz ainda mais
diversidade e, pela primeira vez na história, inclui em sua linha uma boneca

desta vez em Cotia.

“novos poderes”: a superflexibilidade nos pontos certos, como cabeça,
braços e pernas, tudo
para criar poses únicas
e divertidas, e o formato
em miniatura colecionável, perfeito para que
cada um deles possa
se infiltrar em diversos Recrie batalhas e modele poses divertidas com a superflexibilidade dos seus
personagens favoritos
lugares no combate ao
mal.
Bonecos dos super-heróis mais emblemáticos
Uma característica marcante dos bonecos
da DC Comics: Batman, Flash, Mulher Maravilha,
infantis são suas expressões caricaturais, deixando
Super-Homem, entre outros. Personagens em 7
a brincadeira ainda mais divertida. O brinquedo
polegadas, super flexíveis, ideais para criar poses
é indicado para crianças de três anos ou mais e
únicas e divertidas. Indicado para crianças de 3
pode ser encontrados em toda a rede PB Kids e
anos ou mais.
Ri Happy.

com vitiligo, uma boneca sem cabelo, uma boneca
negra com prótese dourada na perna e um Ken
de cabelos longos.
A nova coleção continua redefinindo o que
significa ser “uma Barbie” ou como uma Barbie

B

P

se parece, permitindo que crianças se identifiquem
e sintam-se representadas.
Para criação da Barbie com vitilígo, um
dermatologista especializado foi consultado para
certificar que a doença de pele fosse representada
com precisão. Já a Barbie careca chega para que
meninas sem cabelo se identifiquem
com a linha.
Bonecas com deficiências físicas
foram introduzidas na linha Fashionistas
em 2019 em colaboração com a ativista, designer e autora, Jordan Reeves,
que aos 12 anos assumiu a missão de
construir soluções criativas que ajudem
crianças com deficiências. A nova linha
Barbie Fashionistas chega ao Brasil no
primeiro trimestre de 2020.
A linha Fashionistas, considerada a
mais diversa do mercado, amplia seu
portfólio

revê-se que as vendas globais de varejo
nos aeroportos atinjam US $ 48,2 bilhões
em 2020, um aumento de 6,1% em 2019,
de acordo com a GlobalData, empresa líder em
análise e dados. No entanto, a escalada da gravidade do coronavírus agora pode ter um impacto
negativo no número
de passageiros dos aeroportos - causando
preocupação para os
operadores e varejistas
do aeroporto.
Honor Strachan,
analista principal da
GlobalData comenta:
“A prevenção de viagens
para os consumidores
chineses afetará o desempenho do varejo
aeroportuário em todo
o mundo. Nos últimos
anos, os varejistas de
aeroportos, especialmente os da Europa,
adaptaram suas propostas, integraram soluções
de pagamento em chinês e investiram em funcionários que falam mandarim para atingir passageiros chineses e maximizar as oportunidades
de crescimento de vendas. Se o turismo de saída
da China sofre como resultado do coronavírus,

Inadimplência
das empresas
bate recorde
em 2019, revela
Serasa Experian

A

s empresas com contas em atraso ultrapassaram a 6,1 milhões em dezembro de
2019, encerrando o ano com um recorde
na série histórica iniciada em março de 2016. O
aumento foi de 9,5% com relação ao mesmo
período do ano anterior, com cada empresa
tendo, em média, 9 dívidas. Quando comparado
com novembro/19, o crescimento foi de 1,6%.
A maior parte das dívidas vencidas e não pagas

as operadoras e varejistas de aeroportos
devem adaptar suas estratégias para
atingir outros passageiros. ”
Em 2003, o SARS causou um colapso nos gastos com turismo na China,
enquanto o número de visitantes na
Tailândia, Malásia, Cingapura e Hong
Kong diminuiu significativamente, fazendo com que as companhias aéreas
pousassem aviões e reduzissem os horários dos voos. O Coronavirus já reduziu
os gastos com varejo e lazer durante o
feriado do Ano Novo Chinês, porque os
consumidores são incentivados e, em
A escalada da gravidade do coronavírus agora pode ter
alguns casos, obrigados a permanecer e
um impacto negativo no número de passageiros dos
evitar viagens.
aeroportos
Em resposta à crise, os varejistas
estão pensando em fechar lojas, com o
Strachan acrescenta: “Prevê-se que a região
China Duty Free Group fechando seu shopping da Ásia-Pacífico seja a região com o desempena Baía de Haitang - impactando o mercado isen- nho mais rápido para os gastos de varejo nos
to de impostos da aeroportos em 2020, com as vendas subindo
APAC em 2020. Os 8,4%, para US $ 21,7 bilhões - 45,1% do canal
escritórios estran- global. Embora esse recente surto de coronavírus
geiros devem esten- ainda não possa ser comparado ao impacto da
der seus conselhos SARS, se o coronavírus continuar a se espalhar
para evitar viagens globalmente ao longo de 2020, seu impacto
à província de Hubei no turismo e nas economias, principalmente na
para outras regiões , APAC, poderá ser grave.”
o número de passaOs Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio
geiros e aeroportos devem proporcionar um impulso significativo ao
em centros de turis- varejo aeroportuário no Japão, mas também nos
mo como Pequim, países vizinhos à medida que os visitantes visitam
Xangai, Chengdu e a região da APAC. Como visto nas Olimpíadas
Xi’an serão atingi- anteriores, também esperaríamos ver um efeito
dos negativamente. de halo com 2021 e 2022 também se benefiA BA suspendeu to- ciando dos jogos. No entanto, é vital controlar
dos os vôos diretos a propagação e a gravidade do coronavírus nos
para a China conti- próximos dois meses para garantir que esse
nental até 31 de janeiro, embora o site da BA evento ainda atraia visitantes internacionais e
não mostre vôos diretos para a China continental atinja as previsões produzidas antes da fuga.
até janeiro e fevereiro, enquanto empresas como
United Airlines e Cathay Pacific Airways também Fonte: GlobalData
cancelaram voos selecionados para a China.

Shutterstock

A

Coronavírus
atingirá varejo
dos aeroportos
em todo o mundo,
diz GlobalData

A empresa registrou um crescimento de 24% em 2019, em comparação
com ano anterior. Para a marca os
números positivos colaboraram para
abertura de novas lojas e geração de
vagas de emprego, totalizando hoje
1.500 funcionários.
“Estamos satisfeitos com o crescimento que temos ano a ano, porém o
que mais nos empolga são as oportunidades de trabalho que conseguimos
Rede agora opera com 41 unidades no Estado; previsão é
abrir. Nosso centro de logística cochegar a 50 unidades até dezembro
meçou a funcionar 24 horas por dia,
preenchendo assim 180 novos postos”,
no dia 28 de fevereiro. Essa loja, que também é a
enfatiza
Manuel
Cruz, fundador da empresa.
primeira lojasmel dentro de um shopping, possui
A
previsão
para
2020 é que a lojasmel termine
1.300 m², traz um mix de 22.000 mil produtos,
12 postos de checkout e 34 colaboradores. Em o ano com 50 lojas, que faz parte do plano de
março, no dia 5, será inaugurada mais uma loja, expansão da marca.

Warner Bros. Consumer Products/Divulgação

Lojasmel divulga
incorporação da
MaisValdir

Lojasmel /Divulgação

MERCADO

ocorreu em instituições fora do setor financeiro 1,3 ponto percentual – em dezembro de 2018,
(78%). Confira abaixo:
o número era de 48,9%.
O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi,
Já o Comércio teve queda de 1,3 p.p. no
explica que isso se deve ao aumento do crédito mesmo período analisado, indo de 41,7% no úlmercantil. “A redução dos juros ainda não foi timo mês de 2018 para 40,4% em dezembro de
totalmente refletida no sistema financeiro, o que 2019. A Indústria se manteve estável no período.
acaba prejudicando principalmente as pequeA região Sul continua registrando a maior
nas empresas. Isso faz com que eles busquem variação no último mês do ano, 15,5%, seguida
melhores alternativas, como os acordos entre pelo Centro-Oeste (10,4%). Todas as regiões
empresas, para acessar o crédito. Porém, com apresentaram crescimento da inadimplência
o crescimento econômico abaixo do esperado, empresarial entre dezembro de 2018 e 2019:
este grupo de empreendimentos não
consegue honrar os compromissos
e engrossa a lista de devedores
negativados.
Empresas de serviços apresentam
maior alta de inadimplentes em 2019
O maior volume de empresas inadimplentes em 2019 concentrou-se
no setor de Serviços (50,2%), que teve
ainda a maior variação de represenSetor de serviços impulsionou a alta em dezembro, que
tatividade entre um ano e outro, de
teve aumento de 9,5% com relação ao ano anterior
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ASSOCIAÇÃO

N

o exterior, centenas de fábricas estão concentrando energia no mercado interno
chinês, que em 2015 era de US$ 5 bilhões e
ano passado fechou em US$ 9 bilhões, de acordo
com o presidente da ABRINQ. “Por conta das leis
trabalhistas mais brandas, entre outras facilidades,
o Vietnã já tem 35 grandes fábricas de brinquedos,
onde um operário trabalha mais que aqui por US$
170 sem custo adicional”, constata.
O cenário no Brasil, que não tem a população
de uma China, no entanto, também caminha favoravelmente, na análise do presidente da entidade.
Synésio enumera as variáveis a partir de medidas
governamentais:
1o) — O governo está removendo entraves no ambiente de negócios.
2o) —Temos a menor taxa Selic dos últimos anos.
3o) —BNDES, Caixa e BB estão estendendo financiamento para produtos e fábricas com novas taxas
de juros.

CONSENSO NA FEIRA DO BRINQUEDO DE HONG KONG DESTE ANO, BARATEAR
O PRODUTO É UMA DAS METAS DA ABRINQ – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
FABRICANTES DE BRINQUEDOS, SEGUNDO O PRESIDENTE SYNÉSIO COSTA,
QUE VÊ O ANO COMEÇAR COM BOAS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO.

4o) —Nosso volume de reservas em dólar é grade e,
como não vamos gastá-lo de uma vez, o dólar deve
ficar comportado.
5o) —Governo não sinaliza desvalorizar o Real como
fez o governo chinês.
6o) —Redução do preço do gás está chegando às
fábricas, e a energia elétrica se não baixar pelo menos
não deve subir.
7o) —Os leilões previstos para obras de infraestrutura
serão capazes de impulsionar a economia.
8o) —Estamos atuando para ampliação do prazo de
recolhimento de tributos para 90 dias, isso significará
economia e injeção de competitividade ao brinquedo.
Pelo lado do consumo, o presidente da ABRINQ
aponta uma melhora efetiva das compras por família,
evidenciando aumento per capita no ano passado.
O celular pode estressar o mercado, mas não toma
espaço do brinquedo – ao contrário, convivem com
o uso dos aplicativos.

Considerações Synésio Batista da Costa (via WhatApp)
[14:18, 23/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: De NYC, da Toy Fair
[22:32, 23/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: NEW YORK TOY FAIR
– É visível que se caminha a passos rápidos para um a espécie de concentração do
negócio de brinquedos, em 10 fornecedores, a maioria ainda com pouca inovação,
ainda atrás da próxima LOL.
A maioria concentrando em produtos até 29,99 USD. Ninguém com de inovação de sucesso. Todos os mercados exceto USA com seus devidos problemas.
Corona vírus é a grande dúvida. Quando as fábricas chinesas voltarão às atividades
normais. A produção de 2020 já está atrasada.
[22:36, 23/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: NEW YORK TOY FAIR
– todo estande que tem novidades a mostrar aos lojistas, está totalmente fecha,
só entra com agenda prévia ou com autorização do dono ou CEO, obrigatório
assinar um termo de confidencialidade. Não mostram nem pros amigos. O tempo
e os estandes FECHOU A 7 CHAVES. Synésio Batista da Costa. Abrinq
[16:42, 25/02/2020] Abrinq Synésio Batista da Costa: Para quem quiser saber
mais, segue um artigo sobre a “desadesão” de um número crescente de marcas
à Amazon. Vale a pena entender está coisa direito.
[17:36, 25/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: China – Coronavírus
e as fábricas de brinquedos - cerca de 50% das fábricas já estão operando agora,
mas com cerca de 40 a 50% da equipe necessária:
• É necessário que as fábricas tenham a aprovação das autoridades locais antes
de voltar a operar, este processo está se tornando mais rápido, informaram-nos
que a maioria das fábricas espera estar operacional no início de março;
• Eles esperam ter 80% dos trabalhadores de volta até o final de março;
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Eduardo Santos

ABRINQ analisa
cenário interno
favorável para
crescimento
sustentável da
indústria do
brinquedo

O presidente da ABRINQ Synésio Costa enumera
as variáveis a partir de medidas governamentais
C

Já a indústria nacional entende que o brinquedo
tem que ficar mais em conta, e está buscando eficiência nos processos, sistemas e novos maquinários.
São bandeiras da ABRINQ uma cruzada contra
a concorrência desleal em todas as suas formas, a
ampliação do prazo de recolhimento de tributos
estaduais e federais, a centralização das importações
de brinquedos em cinco portos, o aumento das
apreensões de brinquedos falsificados e cópias e um
programa de valorização do ato de brincar.
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• Atualmente, cerca de 3 semanas de produção ja foram perdidas, mas com
menos trabalhadores, o que representa um grande desafio se as operações não
forem retomadas tão rapidamente quanto se esperava;
[18:27, 25/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: Nós sabemos o
seguinte:
1. A maioria das fábricas na China, ou seja, os bons estão executando de 40
a 45% da capacidade.
2. Sabemos que o HSBC está começando a fechar o crédito para algumas
das fábricas maiores na China.
3. Na retomada, pode faltar matéria prima e partes e peças, mecânicas ou
eletrônicas.
4. Depois de um a retomada os portos de saída dos produtos da China
ficarão entupidos e os portos de chegada dos navios, também estarão com filas
de espera e mais atrasos.
5. Podem faltar contêineres e navios.
6. Como os lojistas brasileiros vão abastecer suas prateleiras?
São minhas reflexões.
[18:33, 25/02/2020] Synésio Batista da Costa - Abrinq: E tem mais, umas
fábricas de PP e de PVC na China ainda não estão operando normalmente, ou
seja, eles não vão ter como abastecer todo o mercado de uma vez só e, como em
qualquer lugar a construção civil e automobilística vão ter prioridade.
[18:38, 25/02/2020] Abrinq Synésio Batista da Costa: Vários amigos donos
de fábricas na China, me pediram para comprar máscaras descartáveis para eles,
pois eles não têm, está em falta e, sem máscaras o governo chinês não autoriza
a volta ao trabalho.
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LICENCIAMENTO

FEIRAS

GIRAMILLE É A NOVA QUERIDINHA
ENTRE AS CRIANÇAS

A

s animações brasileiras têm feito
muito sucesso pelo mundo e, por
isso, o número desse tipo de produção tem crescido demais por
aqui nas últimas duas décadas.
Um dos destaques deste ano é a
Giramille, voltada para o público infantil
entre 0 a 4 anos, o desenho possui conteúdo musical diferenciado, desenvolvido com
maestro próprio. Os vídeos são bilíngues e
foram criados pela Dandico Produções, uma
produtora 100% nacional.
Extremamente didática e educativa, a
Giramille apresenta através de seus vídeos
musicais uma maneira mágica e divertida de
aprendizado infantil. A animação incentiva o
brincar, cantar, dançar e a musicalidade infantil, além de reforçar o respeito à natureza
e ao meio ambiente.
“Com o objetivo de levar o melhor conteúdo ao público infantil, sempre após uma
semana da publicação do filminho, publicamos sua versão ‘Escolinha da Giramille’,

onde a
girafinha
leciona
para sua
turma, em
uma sala
de aula
na selva,
explicando sobre o filme publicado”, conta Diego
Navarro, criador do conteúdo.
O desenho animado possui oito personagens: Giramille, a girafa; Tromba, o Elefante;
Tuco, o Tucano; Tay, a Hipopótamo; Juba, o
Leão; Tim, a Zebra; Nina, a Macaca e Guga,
o Caranguejo. Essa turminha canta e dança
cantigas brasileiras em cenários típicos
africanos. Além do audiovisual, a animação
feita em 2D apresenta legenda de fácil
compreensão.
Atualmente a Giramille está nas principais
plataformas digitais, como: Youtube Kids,
FunKids, KinoPop, Jovem Pan Kids, Spotify
e Deezer; e nos canais de TV: Net Now, Vivo
Play, Claro Play e TV abertas como Rede
Brasil (abrangência nacional) TV Asa Branca
e TV Cidade Verde.

infantil, é presença confirmada no estande
da Adijomar Brinquedos na ABRIN (Feira
Internacional de Brinquedos), que acontece
de 08 a 11 de março no Expo Center Norte.
Com presença das principais empresas
do setor de brinquedos, a ABRIN apresenta
tudo o que será tendência no segmento.
São quatro dias intensos onde profissionais
de diversas partes do Brasil e do mundo se
reúnem para negócios, inspiração, conhecimento e relacionamento.
“Estamos muito felizes em fazer parte
deste grandioso evento. Será o lançamento
oficial de alguns dos nossos personagens
licenciados com a Adijomar Brinquedos”,
conta Diego Navarro, criador da Giramille.
A girafa mais querida do Brasil, estará circulando pelo estande da Adijomar
Brinquedos, todos os dias do evento.
E ainda, em comemoração ao encerramento da feira, a Giramille fará a festa de
inauguração da Casa da Giramille, na quinta-feira, dia 12 de março, que contará com
Show especial do Lucas Lucco. A casa fica na
Vila Olimpia, em São Paulo.

Giramille estreia na EXPO ABRIN 2020
A Giramille, desenho animado que vem
conquistando cada vez mais o público

Sobre o produto - boneco de vinil
com 20 cm de altura, lançamento dos personagens da Adijomar
Brinquedos com a Giramille.

Animação infantil brasileira fará a sua estreia na Abrin e estará no estande da Adijomar Brinquedos
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SOBRE A GIRAMILLE

— Empresa Licenciada de Brinquedos:
Adijomar Brinquedos
— Números até o momento: 2
— Número de licenças em todas as
categorias: 2
— Licenciadores de brinquedos: 1
— Categorias: brinquedos e cosméticos

71a Spielwarenmesse
foi um evento
inspirador para
todos os envolvidos
na formação
do mercado de
brinquedos

A

brindo suas portas pela 71ª vez, a
Spielwarenmesse afirmou claramente
sua posição como o principal evento
da indústria no mundo. A participação
internacional de visitantes e expositores
atingiu o nível mais alto de todos os tempos. De
29 de janeiro a 2 de fevereiro, 63.500 varejistas e
compradores independentes foram para o Centro
de Exposições de Nuremberg de 136 países (2019:
66.876 / 132). O declínio no número de visitantes
está relacionado aos temores em torno do Coronavírus. Mesmo assim, o clima entre os expositores
foi extremamente otimista: 2.843 empresas de 70
países (2019: 2.886 / 68) forneceram uma visão
abrangente do mercado.
Olhando mais de perto os números de visitantes, 66% (2019: 62%) viajaram para a feira do
exterior. No ranking dos países, o Reino Unido e
os EUA registraram os maiores aumentos. Além
disso, o nível de demanda na Spielwarenmesse
permaneceu estável.
Os expositores retribuíram o elogio. 92%
deles ficaram muito felizes com o resultado da
feira, elogiando, acima de tudo, a qualidade
dos visitantes do comércio. A norte-americana
usou o evento da indústria para marcar seu 75º
aniversário: a gigante dos brinquedos Mattel
comemorou esse aniversário diretamente no
seu estande. Como ferramenta de marketing
para expositores, a Spielwarenmesse geralmente
obtém as melhores classificações: 97% afirmam
que a exposição do setor é muito importante ou
importante para a empresa.
Proporcionando um bom reflexo do mercado atual, as três tendências “Brinquedos para o
Futuro”, “O Digital se torna físico” e “Seja Você!”
foram bem recebidos pelos visitantes e expositores. Além da tolerância e inclusão, o foco está
na conexão de brinquedos digitais e tradicionais
e na conscientização ambiental.
Os coordenadores por trás do evento já estão
equipando os visitantes do comércio com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do

OS 18 PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES RESSOAVAM COM O ZUMBIDO
MOVIMENTADO DA VIDA E DOS NEGÓCIOS - NO MAIS ALTO NÍVEL
INTERNACIONAL. MARCAS FAMILIARES E STARTUPS MODERNAS
CONHECERAM COMPRADORES DE PRIMEIRA CLASSE E VAREJISTAS
INDEPENDENTES. NA FRENTE DA MÍDIA, A SPIELWARENMESSE
ATRAIU INÚMEROS INFLUENCIADORES E REPRESENTANTES DA
MÍDIA E APARECEU EM DEZENAS DE MILHARES DE PUBLICAÇÕES
NAS MÍDIAS SOCIAIS

SpielwarenmesseDivulgação

COM CONTEÚDO MUSICAL DIFERENCIADO,
ANIMAÇÃO BRASILEIRA FAZ SUCESSO
COM PÚBLICO INFANTIL

ambiente de varejo. Com 120.000 inovações em
exibição em Nuremberg, os vencedores do ToyA-

2.843 expositores de 70 países, dos
quais 431 novos expositores fazem
da Spielwarenmesse o encontro mais
importante da indústria de brinquedos
em qualquer lugar do mundo

wards deram aos visitantes orientações valiosas.
A Gollnest & Kiesel é uma das cinco empresas
premiadas. O vice-presidente sênior Thorsten
Koss explica: “O ToyAward é mais do que apenas
reconhecimento de um produto inovador, pois
também gera muito interesse, como foi confirmado pela resposta extremamente positiva que
recebemos na feira”.
A arena de apresentações e os shows especiais
para grupos-alvo específicos também atraem
bastante atenção. Melbot da Espanha estava
representado na área de atividades da Tech2Play.
CEO Iván Expósito Sánchez: “O conceito inovador
nos ofereceu uma grande oportunidade para
permitir que visitantes de todo o mundo testem
diretamente nosso produto. A atmosfera era fan-

tástica. ” A diretora-gerente da Sieper, Britta Sieper,
destaca seu talento único: “Na era digital, a feira é
uma plataforma realmente importante para forjar e
nutrir contatos pessoais”. A maioria dos expositores
compartilha claramente essa visão com 92% já se
comprometendo a retornar ao evento do próximo
ano de 27 a 31 de janeiro de 2021.
Ernst Kick, CEO Spielwarenmesse eG, conclui:
“A alta proporção de visitantes internacionais e o
clima positivo entre os expositores corroboram
nossa abordagem prospectiva do evento. Avançando no caminho certo desde o início, focamos
em liderar o setor em um ano comercial novo e
bem-sucedido. ”
HIGHLIGTHS
• Tomadores de decisão globais do setor, todos
presentes
• Excelente humor entre as empresas expositoras
• Apresentação de temas e tendências com
grande potencial
Números de expositores
• 2.843 expositores de 70 países, dos quais 431
novos expositores fazem da Spielwarenmesse
o encontro mais importante da indústria de
brinquedos em qualquer lugar do mundo.
• 2.203 expositores internacionais (77,5%)
• 640 expositores alemães (22,5%)
• em 170.000 m2
• 91,7% dos expositores ficaram felizes em
participar da feira
• 91,7% dos expositores pretendem retornar
em 2021
• 96,7% dos expositores acreditam que é importante estar na Spielwarenmesse
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PUERICULTURA

CHÁ DE BEBÊ
ALÔ BEBÊ SEPAROU DIVERSAS DICAS SOBRE COMO
ORGANIZAR O CHÁ DE BEBÊ DE FORMA PRATICA

POR QUE O BEBÊ ESPIRRA TANTO?
PEDIATRA EXPLICA POR QUE ACONTECE
E QUANDO DEVE SER MOTIVO DE
PREOCUPAÇÃO PARA AS MAMÃES
26

TOALHAS UMEDECIDAS
FISHER-PRICE LANÇA TOALHAS
UMEDECIDAS COM REPELENTE
27

PUERICULTURA

PUERICULTURA

Feiras do setor infantil FIT 0/16 e Pueri Expo destacam
produtos inovadores

O

bebê passou nove meses no líquido amniótico e que ao nascer
ele entra em contato com diferentes cheiros, temperaturas
que podem causar os espirros. O espirro é uma defesa do nosso
organismo.
“O espirro nada mais é que a resposta do organismo na tentativa
de expelir aquilo que causou irritação na narina. Dessa forma, é muito
comum os bebês espirrarem bastante nos primeiros dias de vida,”
informa Dra. Loretta Campos: Pediatra e Consultora de Aleitamento
Materno.
A mãe deve se preocupar quando o espirro vir acompanhado de
aumento de secreção nasal clara (coriza). Além da presença de coceira
nos olhos, nariz entupido que podem ser sinais de resfriado ou alergia.
“Ter o hábito de sempre higienizar as narinas do bebê com soluções
salinas nasais também podem ajudar muito,” acrescenta a pediatra.
Dra. Loretta Campos é Pediatra e Consultora de Aleitamento
Materno - Pediatra pela Universidade de São Paulo (USP), Consultora
Internacional em Aleitamento Materno (IBCLC), Consultora do sono,
Educadora Parental pela Discipline Positive Association e membro das
Sociedades Goiana e Brasileira de Pediatria. A médica aborda temas
sobre aleitamento materno com ênfase na área comportamental da
criança e parentalidade positiva.

Divulgação

O espirro nada mais é que a resposta do
organismo na tentativa de expelir aquilo que
causou irritação na narina

Com ajuda da Nina, é possível entender de forma fácil cada passo
necessário para um chá de bebê fantástico

O

nascimento de um filho é sempre um momento muita importante na vida dos pais. E para que tudo esteja preparado para
chegada do seu pequeno a Alô Bebê separou diversas dicas sobre
como organizar seu chá de bebê de forma pratica e sem esquecer
nenhum detalhe.
Com ajuda da Nina, é possível entender de forma fácil cada passo
necessário para um chá de bebê fantástico. São diversas dicas práticas
que podem auxiliar na hora de pensar na preparação dessa festa,
tais como, dicas de organização, decoração, convites, brincadeiras,
o que servir, lembrancinha para os convidados, enxoval e dicas de
presentes para o bebê, sendo possível também criar uma lista de
presentes direto no site da Alô Bebê para facilitar na hora de sugerir
presentes aos convidados, facilitando também a compra.
É só acessar o site da Alô Bebê para conferir cada dica incrível
para que seu chá de bebê seja inesquecível!

Fisher-Price lança toalhas umedecidas
com repelente

A

55ª FIT 0/16, Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê, e a 5ª
Pueri Expo, Feira Internacional de Negócios para o Setor de Puericultura,
acontecem de 23 a 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta
edição, os visitantes poderão conhecer as novidades das principais marcas
do segmento infantil. São mais de 350 expositores para receber 10 mil lojistas
de todo o Brasil e outros países.
Confira algumas das novidades:
• Copos Tommie Tippe — O primeiro que não tomba, o Copo da Tomme
Tippee é recomendado por dentistas e tem uma tecnologia avançada
CleverGrip, sendo à prova de quedas e batidas, mesmo sem tampa. O SuperHerói da bagunça, o copo anti-queda oferece mais praticidade e facilidade
na hora das refeições, pois gruda fácil nas superfícies sólidas, lisas e planas.
• Litet — Carrinho Candy —Com conceito de design alinhado à vida urbana,
possui visor na capota para que os pais tenham visão do bebê, rotação 360
graus e base do assento reclinável. O próprio assento se transforma em
moisés para maior conforto de bebês de 0 a 10kg. Compatível com o bebê

Mattel/Divulgação

V

Em parceria com a Neutrocare, marca expande sua
expertise com itens de higiene e bem-estar
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A edição de abril do principal evento de moda e produtos do setor infantil na
América Latina apresenta itens diferenciados, inéditos e coloridos. Além disso,
contará com desfiles e palestras para visitantes conhecerem novidades do mercado

conforto exclusivo Candy. De 0 a 15kg. A marca Litet nasceu com o conceito
de design alinhado à vida urbana, em meio a tantas opções estrangeiras.
A Litet é especializa em carrinhos de bebê premium e traz vantagens do
conhecimento local com tecnologia internacional.
• Já a MAM, traz a coleção Deep Sea - com chupetas, mamadeiras e copos
-, de estampas relacionadas ao fundo do mar, que visa a preservação do
meio ambiente e animais marinhos. Outro destaque do evento é a coleção
Fairytale - de chupetas e prendedores - com estampas de contos de fadas,
com dragões, unicórnios e cores vibrantes, para despertar a imaginação do
bebê. Já a Trends, com chupetas, copos e prendedores, é uma coleção que
traz ao bebê mensagens alegres e inspiradoras, além de apresentar estampas
de arco-íris, dinossauros, cerejas e muito mais.
• Still Baby — Cadeira de 9 a 36kg, com cinto de segurança sonoro que alerta
os pais, caso a criança desate. Com 10mm de espuma, o produto da Still Baby
proporciona maior conforto. O tecido é antialérgico, além disso é equipado
com cinto de segurança de cinco pontos para acompanhar o crescimento
da criança. A sua base destacável transforma-se em assento de elevação.
A cadeira está disponível nas cores vermelho mesclado, grafite mesclado,
branco, rosa, azul bebê e azul mesclado.
As Feiras são gratuitas e exclusivas para lojistas, que podem fazer o
credenciamento pelos sites www.fit016.com.br e www.pueriexpo.com.br.
Além da parte de exposição de produtos, a FIT 0/16 e a Pueri Expo oferecem
atrações gratuitas aos visitantes, com o objetivo de trazer conhecimento aos
profissionais do mercado. As palestras gratuitas abordam temas como: vendas,
treinamento de equipe, tecnologia, e-commerce, entre outros. Já os desfiles
de moda, que são o grande charme do evento, contam com a curadoria da
Bazaar Kids, revista de moda infantil, que é parceira exclusiva da FIT 0/16. A
Pueri Expo também traz uma área de inovações, o Pueri Trends, que mostra os
principais lançamentos em puericultura pesada (cadeiras veiculares, carrinhos,
móveis entre outros) e leve (acessórios, brinquedos, mamadeiras entre outros).
“A FIT 0/16 e a Pueri Expo já são consideradas o maior evento do setor
infantil da América Latina, mas investimos a cada edição para oferecer aos
expositores e lojistas mais oportunidades de negócios, com um amplo mix
de produtos expostos e atrações inéditas. É isso o que os participantes podem esperar em Abril de 2020”, finaliza Cassiano Facchinetti, diretor geral
da Koelnmesse Brazil.

Criança Segura e Maxi-Cosi lançam vídeos para ensinar tudo
sobre cadeirinha

R

eferência mundial no segmento infantil, Fisher-Price anuncia a expansão da sua linha
de higiene para bebês, em parceria com a Neutrocare. A marca lança as Toalhas
Umedecidas com Repelente de Insetos Fisher-Price, que chegam às lojas para trazer
ainda mais cuidado para o dia-a-dia dos pequenos.
Mantendo a tradicional maciez e hidratação, as novas toalhas umedecidas tem
formulação com o ativo IR3535 – um repelente tópico contra mosquitos – e ação comprovada por quatro horas. O produto pode ser usado em bebês a partir de seis meses
de idade e conta com a suave fragrância de aloe vera.
Assim como os outros produtos da linha Fisher-Price + Neutrocare, o lançamento
não contém corantes, é hipoalergênico e testado dermatologicamente, garantindo o
bem-estar e cuidado com os pequenos.

Arquivo Brincar

Reprodução Internet

Por que o bebê espirra tanto? Chá de bebê na Alô Bebê

ocê tem dúvidas sobre qual cadeirinha usar? Não sabe qual a hora certa de trocar de
equipamento? Acha a instalação complicada? ??
Calma, não precisa mais se preocupar!
A Criança Segura e a Maxi-Cosi lançaram uma série com três vídeos para responder essas
e outras questões sobre o uso do bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação.
Agora você irá aprender tudo o que você sempre quis saber cadeirinha de um jeito
simples e fácil com especialistas em segurança da criança.
Assista aos vídeos!
A Maxi-Cosi, marca holandesa que faz parte do portfolio da Dorel Juvenile, empresa do
segmento de puericultura que destaca-se em qualidade, segurança e estilo. Presente mais
de 25 paises, seu objetivo é oferecer os mais avançados produtos infantis e serviços para
o bem estar da família, compreendendo as necessidades e atendendo aos padrões locais
através de sua experiência global.
A Criança Segura é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem
como missão promover a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes até 14 anos.
Para continuar realizando esse trabalho, a ONG conta com a sua doação. Seja um doador.

A Criança Segura e a Maxi-Cosi lançaram uma
série com três vídeos para responder essas e
outras questões sobre o uso do bebê conforto
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ARTIGO

A importância
da aliança
com bons
fornecedores
Por: Fábio Mestriner(*)

T
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e funcionamento de indústrias e empreendimentos comerciais de grande porte, que
dão corpo a qualquer economia. É preciso ter
gente para consumir os produtos, aumentar a
produção, gerar mais empregos e mais renda,
o que, por sua vez, aumenta o consumo e faz
a economia girar.
Só existem cinco países no mundo com
população maior que a do Brasil, mas, exceto
os Estados Unidos, o único cujo mercado tem
características e padrão ocidental similar à
Europa é o Brasil. E quando esse mercado
tem a perspectiva de crescer em torno de
3% é preciso se preparar, pois já existem
itens de embalagem que estão em falta no
mercado. Portanto, meus caros, preparem-se
para não deixar passar as oportunidades que
vão surgir neste ano!
Minha principal recomendação é cuidar
para que não venha a faltar aquilo que é
necessário para fazer a empresa funcionar.
Fortaleça suas relações com seus principais
fornecedores, consulte sua capacidade para
suportar o aumento da demanda e verifique
seus estoques para não ser pego de surpresa.
Promova desde já melhorias de produtividade e performance em sua operação,
ajuste sua capacidade de entrega para poder
aproveitar o aumento nas vendas que vem
por aí. Mas, principalmente, reforce seus
vínculos com as pessoas das quais depende
o funcionamento de seus negócios, principalmente os fornecedores das matérias-primas
decisivas para sua produção.
Lembre-se que esses fabricantes serão
mais demandados – e garantir o suprimento
necessário para crescer em 2020 exige relações firmes e fortes.
A aliança estratégica com seus bons
fornecedores é uma providência que precisa

ser tomada antes dos eventuais problemas
de fornecimento surgirem, porque vamos
ter que entregar mais. Este será o grande
desafio de 2020!
Para finalizar, quero lembrar que economia não é só números: o crescimento do
PIB é feito por pessoas, trabalho e sonhos.
O Brasil tem 210 milhões de pessoas que
sonham com uma vida melhor, levantam de
manhã cedo e tentam melhorar de vida até a
hora em que vão dormir. Por isso, não deixe
que as decepções nem os erros do passado o
impeçam de aproveitar o novo ano que inicia!

Arquivo Pessoal

odo brasileiro é capaz de responder
sem titubear e apontar as razões pelas
quais o Brasil é um país atrasado, pobre
e subdesenvolvido. Porém, são poucos aqueles capazes de responder com segurança à
seguinte pergunta: por que o Brasil está entre
as 10 maiores economias mundiais? Poucos
se dão conta de que, em termos de produção
de bens e atividade econômica, nosso país
é maior que o Canadá, a Rússia, a Coreia do
Sul e todos os países da Europa, com exceção
da Itália, França, Reino Unido e Alemanha.
Sabemos que o Brasil é uma potência
agrícola, que o agrobusiness brasileiro tem
um desempenho excelente e que somos
um dos maiores exportadores de alimentos
do mundo. Entretanto, a grande riqueza de
um país é o seu mercado consumidor, pois
os serviços há muito tempo superaram a
indústria como principal componente da
economia.
Por isso, é importante lembrar que o nosso mercado de consumo está entre os cinco
maiores do mundo na maioria das categorias
de produtos com maior destaque. O Brasil é
um país industrializado, com um parque fabril
muito diversificado, composto por grandes
grupos nacionais e milhares de empresas
multinacionais que aqui se instalaram, tanto
para atuar no mercado interno como para
daqui exportarem sua produção.
No momento, o grande projeto nacional da China é a construção do mercado
de consumo interno. O governo central
compreendeu que possui o maior mercado
potencial do mundo e que ele pode se tornar
seu maior ativo, garantindo à sua indústria
uma imensidão de consumidores, o que pode
diminuir a dependência do mercado externo,
com suas oscilações e conflitos.
Diante do exposto, é preciso acrescentar aquele que é o fator preponderante na
elevação da perspectiva de crescimento do
nosso mercado em 2020, ou seja, o tamanho da população brasileira. O Brasil não é
grande apenas em quilômetros quadrados,
o Brasil é grande no número de brasileiros.
A quantidade de pessoas é fundamental
ao fornecer “massa crítica” para instalação

(*)Sobre o autor: *Fábio
Mestriner é consultor da
Ibema Papelcartão. Designer,
professor do curso de pósgraduação em Engenharia
de Embalagem do IMT Mauá
e autor dos livros Design
de Embalagem – Curso
Avançado, Gestão Estratégica
de Embalagem e Inovação na
Embalagem – Método Prático.
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