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Influencer 
processa gigante 
dos brinquedos 
por cópia não 
autorizada de sua 
identidade

A internet, apesar de ser um local ótimo para 
garimpar oportunidades, também pode ser um 

território sem leis e discernimento. Quem sofre agora 
com a liberdade “extrema” que a web proporciona 
é a influencer norte-americana Amina Mocciolo, 
conhecida por suas roupas e lifestyle para lá de 
colorido e particular.

Nas últimas semanas, a mulher vem denuncian-
do nas suas redes sociais um suposto plágio feito 
pela gigante dos brinquedos MGA Entertainment, que 
fabrica as bonecas LOL Suprise. Por meio de um post 
onde compara suas fotos com o último lançamento 
da linha, a influencer afirma que a empresa agiu de 
má fé ao criar uma boneca que usava sua identidade 
visual sem a sua permissão.

A semelhança entre Amina e o brinquedo é gri-
tante. Os cabelos azuis, presos em Maria-chiquinhas 
com fios de outras cores se destancando ao meio, as 
roupas alegres e a bolsa com estampa de arco íris, 
além da pele negra, são, praticamente, os mesmos 
da fotografia da mulher.

Depois que sua denúncia foi ao ar, o CEO da 
empresa, Isaac Larian, foi ao Twitter se pronunciar 
sobre o assunto e sua reação foi um tanto quanto 
decepcionante. O executivo exclamou que Mocciolo 

era uma ‘desgraça para as pessoas negras’, além de 
‘mentirosa’ e ‘fraude’. Os usuários das redes sociais, 
que vem acompanhando o caso, logo criticaram a 
atitude do empresário e chegaram até comentar 
sobre ‘cancelar’ a marca para sempre.

Em uma publicação feita em seu site oficial, Amina 
pontuou: “Suportar uma tempestade de ataques pes-
soais motivados pela raça por uma grande empresa tem 
sido aterrorizante e estressante para dizer o mínimo, 
mas a gentileza e generosidade [dos seguidores] real-
mente fizeram a diferença”. Além disso, a influencer 
explicou as próximas atitudes que irá tomar em relação 
ao assunto: “Dada a hostilidade da MGA em relação a 
essa situação, é do meu interesse não interagir com 

eles. Todas as comunicações estão sendo 
tratadas através do meu advogado”.

“Embora eu esteja realmente agra-
decida por ter esta plataforma e uma 
comunidade de tantas pessoas gentis 
que ofereceram sua ajuda, é importante 
enfatizar o quanto eu gostaria de não ter 
que estar fazendo isso. Preferia estar me 
concentrando em coisas como fazer arte e 
sobreviver à pandemia, em vez de ter que 
defender minha identidade e integridade 
contra a ira de um bilionário e seu impé-
rio de brinquedos cruel”, acrescentou ao 
comunicado disponibilizado em seu site.

A MGA também se posicionou em 
relação às denúncias de Amina por 
meio de uma publicação feita em seu 
perfil oficial no Instagram, onde dizia: 
“Vimos as acusações e levamos isso a 
sério. Pedimos desculpas pelo atraso [na 
resposta], mas consideramos importante 
rever a linha do tempo e os fatos inter-
namente. ‘Rainbow Raver’ foi projetado 
por um de nossos talentosos criadores 
negros, que confirmou que a boneca 
não era baseada em Amina Mucciolo”. 

A empresa ainda completou: “Nossa equipe colorida 
e criativa é inspirada nas tendências da cultura pop. 
‘Rainbow Raver’ foi inspirada na moda usada nos 
festivais de música. Respeitamos profundamente a 
comunidade artística e criativa e não iríamos usufruir 
de um criador da maneira sugerida. A MGA trabalha 
incansavelmente para proteger nossa própria pro-
priedade intelectual contra esse comportamento”.

Amina vem atualizando suas redes sociais 
constantemente com o desenrolar do caso e, então, 
criou uma campanha de doações on-line, onde 
pretende arrecadar recursos para que consiga lutar 
judicialmente contra a empresa.

Fonte: Vogue

Luiz Antonio Secco 
lança livro sobre 
Varejo na pandemia

“Em meio a esta quarentena, juntei alguns 
textos que escrevi sobre o que fazer no 

varejo nesta crise inédita, com alguns outros que, 
mesmo tendo sido escritos em “tempos normais”, 
são totalmente válidos para hoje em dia”, explica 
o consultor Luiz Carlos Secco, sobre o lançamento 
de seu livro. “Dividi o calendário de curto prazo em 
2 fases: 2020, 2º semestre: O Novo Medo - tanto 
consumidores como varejistas estarão, com muito 
medo, tateando a volta ao comércio, entendendo 
como frequentar lojas em ruas e shoppings, 
on-line, ferramentas virtuais, omnicanal, BOPIS, 
showrooms, delivery, apps, etc. 2022 em diante: O 
Novo Normal - quando depois de baixada a poeira 

desta adaptação aos novos tempos, hábitos, e me-
lhores formas de comportamento e de como aten-
der melhor, o consumo seja por impulso seja por 
destino, será melhor compreendido e vivenciado.”

A obra de Secco está sendo lançanda também 
em e-book, editado pela Editora 
Senac, a partir de dia 25 de 
junho, quando numa live pelo 
Instagram, o autor, acompanhado 
de amigos Antonio Queiroz, presi-
dente da Fecomercio RJ; Marcello 
Bastos, CEO e sócio da Farm 
e Fábula; Roberto Jatahy, CEO 
e sócio do Grupo Soma; Roger 
Sabbag, CEO e sócio da Via Mia, 
discorreram sobre o lançamento.

“Tomara que estes textos pos-
sam contribuir para um melhor 
entendimento e reações do varejo 
a este inédito e terrível desafio do 
Covid-19”, afirma Secco. 

José Eduardo dos Santos
Mtb 28.714
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No nosso Especial mostramos que a pandemia provocada pelo 
novo coronavírus está causando uma crise sem precedentes no 
Brasil, em meio ao caos sanitário e econômico, sabemos que o e-
-commerce é uma alternativa que permite certa “normalidade” para 
empreendedores e consumidores.

Sem dúvidas, a situação macro do país faz com que as incertezas 
e dificuldades se acumulem.

Como uma plataforma de e-commerce, os números apresentados 
nessa matéria da Revista Brincar significam avanços inimagináveis para 
a nossa indústria, mas temos a consciência das retrações de outros 
setores. Por isso, decidimos também apresentar dados e bastidores 
da empresa responsável pelo estudo, a Nuvemshop, na iminência 
de fornecer informação para que mais negócios também possam se 
beneficiar do e-commerce.

Em linhas gerais o que concluímos é que a alta penetração do 
e-commerce está associada às medidas restritivas. Ainda é impossível 
dizer ao certo o quanto o desemprego causado pela pandemia está 
estimulando a criação de novas lojas, num primeiro momento vimos 
uma maior migração de lojas off-line para o on-line.

A retração da participação do comércio on-line no varejo é uma 
possibilidade real conforme o afrouxamento das medidas restritivas 
aconteçam. Porém, o avanço na digitalização e adaptação do consu-
mo torna impossível que o e-commerce volte à representatividade 
pré-pandemia. O legado digital já deixado pela crise do coronavírus 
é inegável.

Em Perfil, apresentamos Manuela Aidar, uma intrépida comedian-
te mirim, que apareceu no programa Humoristinhas, do Multishow, 
e cuja sua principal imitação foi a do Zé Bonitinho.

Você já imaginou ter a sua identidade visual ‘roubada’? É exata-
mente essa a situação vivida pela digital influencer norte-americana 
Amina Mocciolo, conhecida por suas roupas e lifestyle colorido e 
particular, que acusa a empresa norte-americana MGA, fabricante 
das famosas bonecas LOL. O processo segue na justiça daquele 
país, com acusações de parte a parte e está longe de um desfecho 
amigável. Veja em Giro de Mercado.

Em Licenciamento, mostramos que a Hasbro, outra gigante 
global na fabricação de brinquedos, que tem uma grande varieda-
de produtos licenciados para outros fabricantes, o que faz do seu 
negócio, maior ainda.

Em Puericultura, falamos da orientação de uma pediatra sobre 
o uso da máscara por crianças, e apresentamos os lançamentos das 
coleções NUK Evolution, MAM e Multikids Baby, que apresentam 
novas soluções para simplificar a rotina das famílias brasileiras.

Outro destaque desta edição da Brincar vem do consultor espe-
cializado em varejo Marcos Gouvêa de Souza, que discorre longamen-
te em seu artigo sobre o que ele chamou “DC: Depois do Coronavírus: 
14 transformações que ficarão para o varejo e o consumo.”

É só conferir.

Boa leitura a todos

Os Editores

João Raposo

Douglas Rejowski

Cefas Nobre

Kátia Sallun

Eduarda S. Araújo
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GIRO DE MERCADO

Influencer processa gigante dos brinquedos por cópia não 
autorizada de sua identidade

Amina Mucciolo, conhecida por seu lifestyle super 
colorido, tem usado as redes sociais para denunciar a MGA 

Entertainment, fabricante das bonecas L.O.L. Surprise e Bratz

Consultor, educador, 
escritor, fomentador 
de melhores práticas 

do varejo nacional Luiz 
Antonio Secco lança 
o seu novo livro em 
tempos de pandemia
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Sunny Brinquedos 
anuncia nova web-
série ‘As Aventuras 
do Homem-Morcego’

E m busca de alternativas que entretenham a 
crianças e suas famílias durante o período 

de distanciamento social, a marca detentora de 
inúmeras licenças de sucesso Sunny Brinquedos 
anuncia sua nova web-série ‘As aventuras do 
Homem-Morcego’, inspirada nos super-heróis e 
super-vilões mais icônicos da DC Comics.

O seriado, transmitido pelo canal do YouTube 
da empresa, contará diversas histórias, tendo 
como principais protagonistas os bonecos do 

Batman e Robin e dos seus arqui-inimigos 
Arlequina e Coringa, todos disponíveis no catálogo 
de brinquedos da marca. Os famosos acessórios de 
combate do homem-morcego, como o Batmóvel 
também marcam presença na série, deixando 
o super-herói preparado para qualquer missão.

O primeiro episódio, intitulado ‘A Casa Não 
Tão Engraçada’, já se encontra no canal da Sunny 
Brinquedos. Nele, Batman e Robin entram em ação 
para enfrentar a armadilha pegajosa dos terríveis 
vilões Coringa e Arlequina. 

“A ideia de transmitir o seriado em nosso 
canal nasceu com o objetivo de oferecermos uma 
forma de diversão interativa para os pequenos fãs 
da DC. Temos certeza que na companhia destes 
personagens tão especiais, tanto os filhos quanto 
os pais vão aproveitar juntos momentos descon-
traídos e marcantes”, afirma Sharon Czitrom, 
diretora de Marketing da empresa.

Além do seriado da DC, a importadora tam-
bém trará aos inscritos do seu canal do YouTube 
algumas de suas outras famosas linhas. Os 
personagens da linha Pixies da marca, por exem-
plo, apresentarão um vídeo-tutorial de “como 
colorir”, com os desenhos exibidos no episódio 
sendo disponibilizados na descrição do vídeo 
para impressão e divertimento dos pais e filhos. 
Já a linha Patrulha Canina ganhará uma série de 
capítulos e histórias em formato de ToyPlay com 
a presença de Chase e os populares personagens 
do fenômeno global televisivo.

Loja da Lego em São 
Paulo terá mosaico 
em homenagem à 
cidade

O  Grupo MCassab anunciou a inauguração a segun-
da loja certificada da Lego no Brasil. O novo ponto 

de venda foi aberto ao público no dia 11 de julho 
no Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo.

A loja terá uma homenagem à cidade com um 
mosaico e mais de 3 metros de altura construído 
com as famosas peças Lego retratando as calçadas 
de São Paulo, informou o grupo.

Em dezembro do ano passado, a Lego havia 
ganhado sua primeira loja certificada no país no 
BarraShopping, no Rio de Janeiro.

Por causa da pandemia do coronavírus, a aber-
tura da loja em São Paulo deverá seguir as normas 

e recomendações do Ministério da Saúde 
e da Anvisa para evitar o contágio de 
clientes e colaboradores. O funciona-
mento da loja está sujeito ao horário 
de atividades do shopping.

A nova loja São Paulo deverá seguir 
o padrão internacional da marca dina-
marquesa e terá atrações inéditas como 
uma tela digital que escaneia a caixa 
dos produtos e mostra os brinquedos 
montados em realidade aumentada.

Outra grande novidade é o “Pick 
a Brick”, que funciona como um self 
service de peças Lego. Nela, os clientes 
escolhem entre dois tamanhos de copos 
e enchem com peças avulsas de diversas cores.

Além disso, será possível montar minifiguras 
personalizadas. Os consumidores poderão escolher os 
rostos, corpos e cabelos e montar com os acessórios 
que preferir.

O Grupo MCassab pretende transformar as dez 
lojas Lego no país em unidades certificadas. Com essa 
mudança, o grupos espera oferecer ao consumidor 

a mesma experiência de compra que existe em 
outros países.

“Por isso, estamos trazendo inovação em pro-
dutos e tecnologias alinhados com o exterior. Nosso 
objetivo é transformar as dez unidades em lojas 
certificadas em até cinco anos”, afirmou o chefe da 
operação Lego da MCassab, Paulo Viana.

Nova loja da Lego inaugurada no Morumbi Shopping, em SP

Semana Mundial do 
Brincar 2020 ressalta 
a importância da 
atividade infantil 
durante pandemia

A  Semana Mundial do Brincar ocorreu até o dia 31 
de maio e trouxe, na 11a edição, a importância 

da atividade dos pequeninos durante a pandemia 
do novo coronavírus. A mobilização, promovida pela 
Aliança pela Infância desde 2009 em todo o Brasil, 
tem como tema “Brincar entre o céu e a terra”.

Cultivar a imaginação estimula a criança a ser 
e estar no mundo com criatividade e singularidade. 
Além disso, neste momento de isolamento social, 

é possível in-
teragir em pe-
quenos espaços 
dentro da sua 
realidade.

A coor-
denadora da 
S e c r e t a r i a 
E x e c u t i v a 
da Aliança 
pela Infância, 
Letícia Zero, 
explica que o 
planejamen-
to da Semana 
Mundial do 
Brincar 2020 
já estava avan-
çado quando 
a pandemia 
do coronavírus 
chegou. “A mobilização será diferente, não contará 

com eventos coletivos nem irá ocupar espaços pú-
blicos. Mas queremos manter os debates e incentivar 
a brincadeira com segurança e afeto em espaços 
domésticos”, afirma.

O uso das tecnologias é um suporte importante 
neste momento tanto para buscar inspiração quanto 
para aproximar as pessoas, mas sempre orientando 
que o uso de telas pelas crianças seja mediado por 
um adulto.

Entre as possibilidades de atividades estão a 
realização de brincadeiras, parcerias institucionais, 
mobilizações virtuais, palestras, webinários, debates 
via plataformas digitais, produção de material de 
sensibilização, rodas de conversa e eventos online, 
atuação com o poder público e com a sociedade sobre 
a importância do brincar.

No site da Aliança pela Infância é possível baixar 
materiais, como o cartaz e a logomarca da SMB 2020, 
e também conferir materiais de apoio, como ideias 
de brincadeiras que podem ser feitas em casa ou 
com apoio da tecnologia.

Turma da Mônica 
desenvolve cartilha 
de orientação para 
o uso correto das 
máscaras 
de proteção

I lustrada pelos personagens 
da turminha do Bairro do 

Limoeiro, a cartilha “Como usar 
máscara para se proteger do 
coronavírus” foi produzida pela 
Mauricio de Sousa Produções, 
juntamente com o Centro de 
Pesquisa em Alimentos da USP 
(FoRC/USP). O material, e todas 
as informações contidas nele, 
têm como base as orientações 
da ANVISA. As instruções para 
o uso de máscaras descartáveis 
e as de pano reutilizáveis estão 
didaticamente detalhadas para 
que todos possam se proteger 
da melhor forma possível.

Em muitas localidades, o 
uso da máscara na luta pela 

prevenção da covid-19 se tornou obrigatório, seja 
em estabelecimentos comerciais ou, até mesmo, no 
transporte público e privado. Essa proteção facial 
é de extrema importância, pois evita que gotícu-
las suspensas no ar - quando pessoas infectadas 
tossem, espirram ou simplesmente conversam - se 
espalhem. Por isso, Cebolinha, Jeremias, Milena, 
Magali e Mônica, todos devidamente protegidos 
usando máscara, mostram de uma forma fácil os 
cuidados básicos que devemos ter na manipulação 

e no uso desse item. É mais 
um mecanismo para que as 
crianças também de interessem 
pelo assunto e colaborem para o 
uso correto da máscara.

Para Mônica Sousa, dire-
tora executiva da MSP, é muito 
importante que os hábitos que 
visam colaborar no combate ao 
vírus, sejam intensificados. Frisa 
ainda a importância do com-
partilhamento de informações 
confiáveis. “Buscamos produ-
zir um material que contenha 
orientações de fontes seguras 
para que o combate à pandemia 
seja feito da forma mais cor-
reta possível. Para reforçá-las, 
utilizamos os personagens da 
Turma da Mônica, tão querida 
pelos brasileiros, para apresen-
tar os cuidados de uma forma 
mais leve e didática”, pontua. 

O material colabora na orientação das famílias 
brasileiras e ainda traz benefícios a todos os cida-
dãos. “É por meio de ações como esta que reforçamos 
nosso compromisso social, não só como produtores 
de entretenimento, mas como aliados no combate 
ao coronavírus”, finaliza a executiva.

Além da cartilha em questão, a Mauricio de 
Sousa Produções tem realizado uma série de ações de 
conscientização. São diversos materiais informativos 
de prevenção e dicas para higienização de objetos 
utilizados no dia a dia durante esse período de 
quarentena. Além disso, a empresa está disponibili-
zando conteúdos educacionais e de entretenimento 
para os pequenos e fãs da Turma da Mônica, a fim 
de incentivar e agregar bem-estar nesse momento 
complicado de isolamento social.

GIRO DE MERCADO
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GIRO DE MERCADO

Cultivar a imaginação estimula 
a criança a ser e estar no mundo 
com criatividade e singularidade

Sulamericana 
lança linha funny 
faces durante a 
covid-19

A  transformação imprevista gerada pela pan-
demia do COVID-19 balancou os sistemas de 

todo o mundo, mudando o foco e as estratégias 
de produção de milhares de empresas.

Por todos os lados está sendo solicitado, 
urgentemente, mais equipamentos de proteção 
pessoal (EPI), materiais de higiene e limpeza 
para distribuição massiva para as comunidades 
mais carentes, bem como, a alta produção de 
respiradores e equipamentos hospitalares.

A Sulamericana Fantasias atendeu a cha-
mada, investindo seu músculo de produção na 
linha Funny Faces – com produtos que servem 
como barreira adicional para a proteção da po-
pulação e na prevenção da propagação do vírus.

Tratam-se de bandanas e máscaras diverti-
das, 100%  poliéster, que servem como barreira 
adicional e devem ser utilizadas sob a máscara 
de proteção descartável.

São produtos lavavéis e que podem ser 
reutilizadas diversas vezes. O grande diferencial 
está nos motivos e temas lançados tanto para 
adulto como para crianças.

“Nossa ideia é levar segurança mas também 
despertar sorrisos nas pessoas nesse momento 
tão delicado que estamos vivendo.”, anunciou 
Kiko Smitas, diretor da empresa.

Esta foi a maneira que a diretoria da 
Sulamericana encontrou para enfrentar a 
pandemia e instabilidade do mercado e, ao 
mesmo tempo, colaborar de forma consciente 
e responsável para o combate do vírus no País.

A Linha Funny Faces era prevista para en-
trar no mercado na primeira semana de abril, 
disponível nos maiores marketplaces, lojas de 
conveniências e farmácias do Brasil.

A fabricante de fantasias e brinquedos brasileira 
se compromete a proteger e alegrar durante a 

atual pandemia

A Latoy, famosa por seus bichinhos em latex 
da linha Sorrisão, também lançou máscaras de 

proteção para as crianças
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A cartilha com orientações para o uso 
correto das máscaras estará disponível 
para consulta e compartilhamento nas 

plataformas digitais da Turma da Mônica

A boneca Moranguinho da Mimo Toys também 
vestiu a máscara de proteção
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passando o Faustão entrevistando um artis-
ta). Meus pais (René, ele é bancário, minha 
mãe Adriana virou mãe-motorista) me ma-
tricularam num curso de Teatro Macunaíma 
e fiz minha primeira peça com essa idade e 
adorei estar no palco”. Foi dessa maneira 
bem simplesinha que Manuela Aidar, hoje 
com 12 anos teve inspiração para se tornar 
artista. Ela tem uma irmã menor que ela, a 
Gabriela com 8 anos, com quem sempre está 
brincando junto).

Sobre a sua relação com o seu fã clube e 
como lida com a internet ela fala: “Só tenho 
um fã clube e agradeço muito pelo carinho 
que tem por mim.” Na internet, “eu tenho 
o Instagram (link) e costumo postar fotos e 
alguns vídeos.”

Ela admite que foi a sua maior incenti-
vadora. “Eu mesma me incentivava, porque 
queria muito, aí meus 
pais viram que eu gos-
tava mesmo e começa-
ram me apoiar.”

Ela relata os 
trabalhos em ela 
atuou: Programa 
H u m o r i s t i n h a 
(Multishow); Apresentar 
o TVZ (Multishow); 
Propaganda para 
a Vivo, na Copa do 
Mundo no Brasil; Dra 
Darci no Multishow.

Manuela fala so-
bre sua relação com 
os outros artistas mais 
velhos: “Com o Edu 
Sterblitch foi bem le-
gal, a gente se divertia 
nos bastidores. Com os artistas na Dra Darci, 
gravamos muitos episódios e a relação ficou 
mais estreita neste tempo.

Considero o Tom Cavalcante o meu 
padrinho no mundo artístico, ele acreditou 
em mim sem eu ter 
experiência. Ele é mui-
to gentil com todo 
mundo a sua volta. 
Eu me diverti mui-
to com as risadas da 
Fabiana Karla, com o 
Sr. Roberto Guilherme 
(muito conhecido 
mundo artístico como 
Sargento Pincel), ele 

sempre 
f a l a v a 
para rezar 
antes de 
pisar no 
palco. A 
Fernanda 
Concon e 
o Gustavo 
Daneluz 
e r a m 
meus ir-
mãos, eu 
adora-
va-os no 
Carrossel 
(conversávamos muito na coxia). Tinha 
também a Juliana Guimarães, que assistia 
no Xilindró, e a Adriana Nunes (vivíamos 

trocando balinhas) e 
também o Marcelo 
Marrom, sem falar dos 
diretores Marcio Trigo 
e Cris D Amato que 
também me ajudaram 
muito e toda turma da 
produção.

Os próximos de-
safios da sua carreira 
foram momentanea-
mente interrompidos 
devido à pandemia de 
coronavírus, conforme 
ela relata.

“Infelizmente com 
esta pandemia, tudo fi-
cou mais difícil, mas es-
tou vendo de fazer um 
curso on-line. Quero 

continuar tentando ser atriz, principalmente 
de comédia, porque gosto de alegrar as 
pessoas, e penso também em ser advogada, 
porque quero defender os direitos huma-

nos”, planeja a garota.
Mas que passar 

certamente a humo-
ristinha terá seu cami-
nho iluminado e cheio 
de personagens que 
encantem e arran-
quem muitas risadas 
de todos!

Muito espontânea, a atriz 
mirim Manuela Aidar não se 
inibe em representar na TV, 
mesmo que seja um perso-
nagem masculino. Campeã 

do programa Humoristinha (2017), atração 
do Multishow, que era um programa de ta-
lentos apresentado pelo Eduardo Sterblitch. 
Nele, ela escolheu personagens para repre-
sentar e fez a releitura de um dos grandes 
mestres do humor, Jorge Loredo, com seu 
inesquecível Zé Bonitinho, de uma maneira 
autêntica e muito 
conquistadora.

“Eu realmen-
te só queria um 
teste pra ser re-
conhecida não 
só pelas fotos, 
mas pelo que sei 
fazer”. Manuela 
contou que os 
personagens 
apresentados no 
programa foram 
escolhidos a dedo, por ela.

“Escolhi o Zé Bonitinho e tudo que eu 
queria fazer, foi ótimo e pude mostrar o que 
gosto e sei fazer”, afirmou a menina, que foi 
comparada com a atriz Ingrid Guimarães, por 
seu talento. E gostou muito disso!

Extrovertida, ela admite que sempre 
gostou de falar muito, “então, na primeira 
disputa fiz um stand up de uma estudante, 
na segunda escolhi imitar o Zé Bonitinho, 
amei a caracterização, eu não ligo de fazer 
papel masculino, feminino, feia, bonita, e fui 
pra final atuando com o Edu, e fui a campeã.”

Ela conta que queria fazer o tal teste, 
“para saber como era, mas demorou muito 
tempo para ser chamada. Agora acredito que 
tinha um objetivo maior, pois meu teste foi 

para um progra-
ma de humor, e é 
o que amo fazer. 
Passei nos testes 
e entrei com 8 
anos no programa 
Humoristinha.”

Depois disso, 
Manuela Aidar ga-
nhou a oportuni-
dade de seguir bri-
lhando, desta vez 
no Sitcom “Dra. 

Darci”, ao lado de Tom Cavalcante 
e Fabiana Karla (seus pais na TV), 
que está na segunda temporada. 
Ela diz que “desde aquela época, 
eu já sabia o que queria e disse pra 
minha mãe que eu tinha 3 sonhos: 
Aparecer na TV; Ser uma atriz; 
Conhecer o Faustão (tá faltando 
esse (kkk)).”

Mesmo em início de carreira 
na TV, Manuela Aidar se deparou 
com um time de comediantes de 
peso e passou a conviver com eles. 
“Conheci vários artistas e foi o Tom 

Cavalcante que entregou o troféu 
de campeã do programa.”

A vitória no esquete de hu-
mor deu a ela a oportunidade 
de apresentar outro programa, 
lá no Multishow mesmo. “O meu 
prêmio foi apresentar ao vivo com 
o Sterblitch o programa TVZ no 
Multishow, e foi muito legal, princi-

palmente quando o Tom Cavalcante fez uma 
surpresa e participou do programa ao vivo, 
me convidando para participar do seu novo 
Sitcom Dra Darci, atuando como Julinha, a 
filha caçula dele e da Fabiana Karla. Pirei!, 
Fiquei pulando de felicidade, até esqueci 
que estava ao vivo (kkkk).

Fiz toda primeira temporada de Dra 
Darci (2018) e participei da segunda (2019) 
que passou no Multishow recentemente. Foi 
uma experiência maravilhosa, com pessoas 
incríveis, que amo muito”, lembra Manuela.

Brilhar na TV é um sonho desde que ela 
era bem mais nova.

“Quando eu tinha 6 anos, chorei pra mi-
nha mãe pedindo para entrar na TV (estava 

PERFIL PERFIL

Manuela Aidar
Nome Completo: Manuela Aidar dos Santos

Data de Nascimento: 30/07/2008

Qual seu brinquedo preferido? Vídeo Game

Livro que mais gostou? Diário de uma garota 

nada popular

Trilha sonora preferida? Música POP e alguns 

pagodinhos

Filme/Animação? A cinco passos de você

Cantor ou cantora que admira? Any Gabrielly 

(Now United)

Um sonho? Conhecer o Faustão

Viagem que mais gostou? Nova York (quero 

morar lá) e a Disney

Quem são seus melhores amigos? Virginia, 

Clara, Melissa, Ana Sofia e Gabriela.

Tem medo de alguma coisa? Acidentes 

naturais

Tem alguma mania? Falar muito

Cor preferida? Roxo

Um lugar que mais gosta de ir? Parques 

em geral

Que herói da ficção gostaria de ser? 

Hermione (Harry Potter) Uma menina inteligente 

e determinada.

Manuela Aidar 
quer continuar 
fazendo 
personagens 
que encantem 
e arranquem 
muitas risadas
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Texto: Eduardo Santos

VENCEDORA DO PROGRAMA 
HUMORISTINHA, DO MULTISHOW, 
A ARTISTA MIRIM JÁ 
CONTRACENOU NA TV COM 
GRANDES ARTISTAS, COMO 
TOM CAVALCANTE. ELA 
REVELA QUE O SEU SONHO É 
CONHECER O APRESENTADOR 
FAUSTO SILVA, O FAUSTÃO

Manuela Aidar, no núcleo familiar de Dra. Darci, ao lado 
de veteranos como Fabiana Karla e Tom Cavalcante e 
jovens como Fernanda Concon e o Gustavo Daneluz 

No Multishow durante o programa de talentos 
apresentado pelo Eduardo Sterblitch.

A artista mirim caracterizada com o 
personagem Zé Bonitinho

Uma viagem dos sonhos: Disney, claro!

Manuela e Tom Cavalcante nos 
intervalos de Dra. Darci

Manuela no set de gravação do programa 
de TV do Multishow

Foto: Arquivo Pessoal
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Brinquedos e Jogos registram alta de 434% no 
e-commerce durante pandemia

Com a manutenção do isolamento social para combater a pandemia do novo 
coronavírus, o e-commerce brasileiro passou a ser a única opção de compra e 
venda de alguns produtos, segundo o estudo “E-commerce de produtos durante 
a pandemia de Covid-19”, elaborado pela Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) e a Konduto, especialista em risco e prevenção à fraude.

Foram analisados mais de 25 milhões de pedidos feitos em 4 mil lojas virtuais 
entre 1º de março e 25 de abril de 2020. Para o estudo, foram considerados apenas 
as vendas on-line de produtos físicos, não incluindo serviços, como viagens e 

turismo ou aplicativos de entrega, por exemplo. Os resultados foram divididos 
em 16 categorias.

A categoria Brinquedos e Jogos chegou a registrar aumento de 434,70%, 
Supermercados (270,16%), Artigos Esportivos (211,95%), Eletrodomésticos 
(96,66%) e Cosméticos (88,02%). Entre as categorias que registraram maiores 
perdas estão Livraria (-46,43%) e Autopeças (-57,95%). Confira detalhes do 
levantamento:

Hoje, a curva do e-commerce já é muito maior do que no início de 2020. 
Apesar da retração de quase 20% nas vendas quando o isolamento social começou, 
a população voltou a comprar. Foram duas altas seguidas, em um crescimento 
acumulado de 47% ao longo do mês de abril.

e-commerce. As vendas online cresceram 
nos 27 estados brasileiros, porém 17 deles 
viram suas vendas crescerem acima da 
média nacional de 137%, e 13 deles estão 
nas regiões Norte e Nordeste. O Acre lidera 
a lista com um aumento de 951%, seguido 
por Rio Grande do Norte (416%), Rondônia 
(409%), Sergipe (373%) e Alagoas (340%) 
completando os cinco maiores. No Sudeste, 
Espírito Santo teve o maior aumento, de 
236%, seguido por Minas Gerais, 213%, Rio 
de Janeiro (154%) e São Paulo (96%), onde 
há o maior número de lojas. 

Já o “top 5” dos Estados com maior 
aumento de novas lojas no período são Rio 
Grande do Norte (400%), Roraima (250%), 
Alagoas (233%), Pernambuco (218%) e 
Ceará (119%).

Bem-estar e conforto em alta 
A quarentena impulsionou o comércio 

de essenciais, mas o crescimento aconte-
ceu de forma abrangente. “Alimentação & 
Bebidas” liderou com aumento de 282% 
no trimestre, seguida por “Pets” (219%), 
“Presentes” (215%), “Casa & Decoração” 
(207%), “Brinquedos” (195%) e “Roupas” 
(189%). 

Não só os segmentos mais tradicionais 
registraram aumento significativo de vendas, 
como “Joias & Bijuterias” (156%), “Livros” 
(130%), “Acessórios” (98%), “Produtos de 
Beleza” (73%) e “Eletrônicos” (38%), mas tam-
bém outras novas categorias ganharam es-
paço, como “Produtos Eróticos”, que obteve 
crescimento de 132%. Entre todos os setores 
analisados, o único que registrou diminuição 
no número de pedidos foi Viagens (-96%). 

Consumo familiar como prioridade
Outras categorias que colaboraram efe-

tivamente para a expansão do e-commerce 
no Brasil são aquelas relacionadas à convi-
vência familiar. As lojas de Pets registraram o 
segundo maior crescimento no comparativo 

entre o primeiro e segundo trimestre de 
2020, quando olhamos para o crescimento 
anual, a categoria teve um aumento de 100% 
comparando abril deste ano com 2019.

As vendas de Presentes também se acen-
tuaram ao longo da pandemia. Importantes 
datas do comércio aconteceram nos últimos 
3 meses, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos 
Namorados, impulsionando a categoria, 
permitindo crescimento de 215% entre os 
primeiros dois trimestres do ano.

O maior tempo em casa e a necessidade 
montar o home office também colaborou para 
o aumento das categorias Casa & Decoração 
(207%) e Materiais de Escritório (60%).

Para aqueles que estavam passando a qua-
rentena com filhos, a compra de Brinquedos 
on-line foi uma estratégia para lidar com as 
crianças, registrando aumento de 195% de 
vendas na categoria, também comparando 
primeiro e segundo trimestre de 2020. 

As cinco categorias que mais cresceram 
em volume de vendas entre a base de clien-
tes da Nuvemshop, comparando os pedidos 
entre os três primeiros meses do ano com o 
segundo trimestre, são:

• Alimentos e Bebidas - 282%
• Pets - 219%
• Presentes - 215 %
• Casa e Jardinagem - 207%
• Brinquedos - 195%

Com o fechamento do comércio 
físico para a contenção da pande-
mia em março de 2020, a Internet 
se tornou a única alternativa para 
a maior parte do varejo brasileiro 

e mundial. Após queda durante momen-
to de incertezas na primeira quinzena de 
março, o comércio eletrônico emplacou 
entre consumidores e lojistas e encerrou o 

semestre com alta de 145% nas 
vendas, no comparativo com 
o mesmo período de 2019, 
aponta o estudo “E-commerce 
na Pandemia”, realizado pela 
plataforma Nuvemshop e apre-
sentado no evento Potencialize 
E-commerce. 

O estudo fez uma apuração 
completa do setor considerando a base de 
dados da plataforma, que conta com mais 
de 50 mil lojas virtuais, e informações ma-
croeconômicas do mercado brasileiro. Desta 
forma, o documento identificou também 
que o crescimento nas vendas refletiu em 
um aumento de 105% no faturamento dos 
lojistas, que ganharam no volume: enquanto 
o tíquete médio caiu em média 19%, a quan-
tidade de consumidores que comprou mais 
de uma vez no mês cresceu 282%. 

Na comparação com o número de lojas 
criadas na Nuvemshop no mesmo período 

do ano anterior, o número quase triplicou 
com a pandemia, chegando a 190%. No total, 
o número de lojas na plataforma cresceu 
108% até chegar nos 50 mil estabelecimentos 
comerciais. A quantidade de novos compra-
dores também teve o aumento significativo 
de 142%.
 
Expansão geográfica 

O estudo também fez um recorte re-
gional do crescimento do e-commerce 
no Brasil durante o semestre e detectou 
números importantes que também eviden-
ciam os diferentes níveis de maturidade do 

ESPECIAL ESPECIAL

Vendas no comércio eletrônico 
crescem, e brinquedos aumentam 
195% no primeiro semestre e 
dobram faturamento de lojistas, 
aponta Nuvemshop

O estudo “E-commerce na Pandemia”, realizado 
pela plataforma Nuvemshop e apresentado 

no evento Potencialize E-commerce.
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Comércio eletrônico deve 
crescer 18% em 2020 e movi-

mentar R$ 106 bilhões

Pela primeira vez o faturamento do e-commer-
ce brasileiro ultrapassará a casa dos 100 bilhões de 
reais, segundo a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). A estimativa é que as vendas 
online irão gerar um volume financeiro de R$ 106 
bilhões. A cifra representa um crescimento de 18% 
sobre o ano anterior. 

Os marketplaces, as microempresas e as 
compras através de smartphones, são os principais 
fatores que contribuirão para esse resultado, de 
acordo com a entidade. O tíquete médio segue na 
faixa de R$ 310 e é estimado uma movimentação 
de 342 milhões de pedidos, feitos por aproxima-
damente 68 milhões de consumidores. 

De acordo com Mauricio Salvador, presidente 
da ABComm, até o final do ano haverá cerca de 135 
mil lojas virtuais ativas no Brasil, a maioria micro 
e pequenas empresas (PMEs), que abrirão muitas 
vagas de empregos nas áreas de marketing digital, 
logística e tecnologia. A previsão da ABComm é 
que 37% das transações serão feitas via smartpho-
ne e que os marketplaces responderão por 38% de 
todas as vendas. 

Segundo Salvador, “com o câmbio favorável à 
exportação, há ainda oportunidades para que nos-
sas lojas virtuais brasileiras vendam seus produtos 
para consumidores estrangeiros”. Outro fator que 
pode impactar ainda mais positivamente no setor, 
é a aprovação do Projeto de Lei Complementar 
148/2019 (PLP), que trata da Multicanalidade e 
facilitará a vida dos consumidores, que poderão 
comprar pela Internet e retirar seus produtos em 
estabelecimentos comerciais próximos de casa. 
“Caso esse projeto seja aprovado no primeiro se-
mestre, o crescimento no faturamento será ainda 
mais expressivo”, diz Salvador. 

O PLP 148/2019 de autoria do Deputado 
Enrico Misasi (PV/SP) está em trâmite no Congresso 
e já foi aprovado pelas principais comissões, resta 
aguardar por sua votação. 

No “top 5” dos Estados 
com maior aumento de 
novas lojas no período 
estão o Rio Grande do 
Norte (400%), Roraima 
(250%), Alagoas (233%), 
Pernambuco (218%) e 

Ceará (119%)

Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

Em 2020, pela primeira vez o faturamento 
do e-commerce brasileiro ultrapassará a 

casa dos 100 bilhões de reais

Categoria Brinquedos e Jogos

Quinzena Variação de 
pedidos/dia

Ticket 
Médio

Variação do 
ticket médio

1-14 de 
março — R$ 239,18 —

15-28 de 
março 434,70% R$ 179,26 -25,05%

29-8 de 
abril -37,54% R$ 189,91 5,94

9-25 de 
abril 11,74% R$ 170,15 -8,6

Quantidade de pedidos/dia

01/mar           14/mar                           28/mar  08/abr                       25/abr

ENQUANTO TÍQUETE MÉDIO CAI 19%, RECORRÊNCIA 
DOS CONSUMIDORES AUMENTA 282%; 
CRESCIMENTO ATINGIU BRASIL TODO, SEGUNDO 
ESTUDO “E-COMMERCE NA PANDEMIA”



1312

A ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas 
de Shopping), fez uma pesquisa com 103 
associados e concluiu que durante o pro-

cesso de reabertura do comércio a circulação de 
pessoas nos estabelecimentos caiu cerca de 60% 
e o faturamento foi reduzido a até 70% nesta pri-
meira abordagem aos comerciantes associados.

“A queda do movimento já era 
esperada por conta do receio natural 
de sair com a recomendação da 
população ficar em casa e também 
com a queda de renda e desempre-
go que são consequências da crise 
causada pelo novo coronavírus”, 
disse Nabil Sahyoun, presidente da 
ALSHOP. 

Atualmente pouco mais de 230 
dos 577 shoppings do país já reto-
maram suas atividades. No estado 
de São Paulo, 40 empreendimentos 
foram reabertos no interior. O pro-
tocolo solicitado pela prefeitura de 
São Paulo, com 20 medidas sanitá-
rias, foi entregue pelos shoppings. 
Agora a ALSHOP aguarda uma 
resposta da capital paulista sobre a 
reabertura das lojas na cidade.

Fabricante de 
brinquedos Hasbro 
tem prejuízo de 
US$ 33,9 milhões 
devido à pandemia 

A   fabricante de brinquedos Hasbro divulgou 
nesta manhã um prejuízo líquido de US$ 33,9 

milhões no segundo trimestre, ou US$ 0,25 por 
ação, ante lucro líquido de US$ 13,4 milhões, ou 
US$ 0,11 por ação, no mesmo período do ano 

anterior. A crise sanitária da covid-19 afetou o de-
sempenho, com fechamentos temporários de lojas, 
escassez de produtos e menor estoque no varejo.

Excluindo itens não recorrentes, como encar-
gos relacionados a aquisições e indenizações e 
iniciativas de economia de custos, o lucro por ação 
foi de US$ 0,02, abaixo do consenso de US$ 0,22 
dos analistas ouvidos pela consultoria

FactSet.
A receita caiu 29% para US$ 860,3 milhões. 

As vendas das marcas de franquia caíram 35%, 
para US$ 376,8 milhões, e a receita das marcas 
parceiras caiu 35%, para US$ 138,2 milhões, mas 
a receita das marcas Hasbro subiu 11%, para US$ 
137,0 milhões.

Fonte: Dow Jones Newswires — Nova York

Tramontina dá 
dicas de como 
montar um 
cantinho lúdico e 
organizado para 
as crianças

C om as crianças em casa em tempo integral, é 
importante manter um espaço destinado a elas 

para que sigam a rotina de atividades escolares e 
brincadeiras. 

Uma solução que muitas famílias adotam é 
montar uma verdadeira brinquedoteca para os pe-
quenos, com os brinquedos à disposição e um local 
específico para os trabalhos da escola. 

Para ajudar a produzir esse ambiente, a 
Tramontina dá 10 dicas que podem ser essenciais:

1- Escolha uma peça da casa que seja segura para 
montar o cantinho dos brinquedos e de fácil acesso 
para os adultos. 
2- Escolha móveis adequados para crianças, como 
nichos e prateleiras seguros e de fácil limpeza. 
3- Coloque os móveis de maneira que a criança te-
nha acesso com as mãos. Deixe ao alcance todos os 
brinquedos de forma organizada: jogos de tabuleiro 
para um lado e brinquedos como bonecos e carrinhos 
em caixas específicas. 
4- Deixe no alto apenas os acessórios que necessitem 
de um adulto, como tesouras, tintas e brinquedos de 
vidro, por exemplo.

5- Estimule a criatividade dos pequenos com quadros, 
lousas e rolos de papel nas paredes. Mesas e cadeiras 
infantis com lápis de cera e cartolina são ótimos para 
atividades artísticas.
6- Deixe quebra-cabeças e jogos manuais com 
fácil acesso e chamando atenção do seu filho. Estes 
brinquedos são importantes para o desenvolvimento 
cognitivo e motor dele.
7- Deixe fantasias e máscaras engraçadas pendura-
das em cabides numa altura baixa na parede, para 
que seu pequeno possa se transformar em princesa 
ou super-herói em qualquer momento do dia. 
8- Pense no conforto para as brincadeiras no chão. 
Invista em tapetes, colchões e almofadas pelos cantos 
do espaço kids na sua casa.
9- Invista em balanços e escorregadores que pos-
sibilitem diversão dentro de casa. Existem opções 
que cabem no seu cantinho de brinquedos e as 
crianças adoram.
10- Mostre a importância da organização e deixe 
caixas, gaveteiros e baús disponíveis para guardar 
os brinquedos. Ao final do dia, ensine a alinhar os 
acessórios e preparar o ambiente para as aventuras 
do dia seguinte.

Faturamento de 
lojistas é de até 
70% menor na 
reabertura, diz 
ALSHOP

Pesquisa com 103 associados e concluiu que durante 
o processo de reabertura do comércio a circulação de 
pessoas nos estabelecimentos caiu cerca de 60% e o 

faturamento foi reduzido a até 70%

MERCADO

A crise sanitária da covid-19 afetou o desempenho, 
com fechamentos temporários de lojas, escassez 

de produtos e menor estoque no varejo
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Fotos: Sunny Brinquedos /Divulgação

ECONOMIA

Brinquedos para 
as crianças se 
inspirarem no 
Dia do Bombeiro

N ão é segredo para ninguém que uma das 
profissões que a crianças mais sonham 

em exercer ao crescerem é a de bombeiro. 
Comemorado no dia 02 de julho, o Dia do 
Bombeiro foi criado há mais de cento e 
cinquenta anos e homenageia os profissionais 
responsáveis pela atuação em incêndios, resgates 
e primeiros socorros.

Conhecida ao redor do mundo, esse ofício é 
constantemente homenageado em filmes, séries 

de televisão e até em brinquedos. É o caso da 
popular linha Playmobil, licenciada pela Sunny 
Brinquedos no Brasil. Objeto de paixão e pre-
sente na infância de muitos desde a década de 
70, a linha consiste em pequenos bonecos mó-
veis e é famosa por explorar diversas temáticas 

cotidianas, inspirando crianças a conhecerem mais 
sobre carreiras e seus desafios. 

Passando pelo universo de profissões como 
policial, médico e astronauta, a linha da marca 
focada nos bombeiros é uma ótima opção para 
presentear os amantes e aspirantes da profissão 
nesta data comemorativa.

Espaço ajuda a manter a rotina durante 
período de isolamento

Linha Playmobil da Sunny Brinquedos é uma 
das opções para comemorar a data 
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Durante webinar promovido pela MAG 
Investimentos na noite de 21 de abril, o se-
cretário de Política Econômica do Ministério 

da Economia, Adolfo Sachsida reforçou que o 
país passa por um choque econômico único e 
sem precedente nos últimos cem anos, e que 
terá um impacto direto do déficit primário e no 
Produto Interno Bruto do país. 

“O PIB deste ano não será zero. Será nega-
tivo. Temos que adequar os parâmetros e, em 
maio, vamos refazer as projeções de PIB”, disse 
o secretário. Sachsida explicou, também, que o 
governo Federal adotou rapidamente medidas 
emergenciais transitórias com objetivo de manter 
as empresas e o emprego das pessoas e que 
somam um volume próximo a R﹩1 trilhão. 

Apenas o auxílio para profissionais autôno-
mos representa um montante de R﹩100 bilhões 
e é direcionado a 54 milhões de brasileiros. O 
secretário comparou que um mês do ‘corona-
voucher’ equivale a um ano de pagamento do 
programa Bolsa Família. 

Para Helio Zylberstajn, professor da USP 
e membro do Conselho Consultivo da MAG 
Seguros, o país está no caminho certo. As 
medidas realizadas pelo governo foram muito 
importantes para a manutenção de empregos 
estão funcionando e vão contribuir, futuramente, 
para a retomada econômica. 

Há uma grande preocupação do mercado 
em torno do limite de gastos do governo. “Sem 
dúvida alguma a aprovação da reforma da 
Previdência, ano passado, teve um impacto muito 

importante na nossa economia. O mercado fica 
receoso por ver que a trilha de controle de gastos 
foi temporariamente abandonada. É importante 
que este aspecto transitório fique restrito no ano 
de 2020”, explica Patrícia Pereira, estrategista da 
MAG Investimentos. 

“Nós já fizemos 90% do trabalho em relação 
às medidas econômicas. Estamos atentos ao 
crédito para micro e pequenas empresas, além 
da transferência de recursos para os estados, mas 
este repasse tem que ser feito de forma correta. 
Não podemos, por exemplo, repassar verba para 
aumento salarial de funcionalismo público no 
meio de uma crise desta. Estes cuidados estão 
sendo tomados”, explica o secretário. 

Desde agosto do ano passado, o governo 
liberou R﹩ 43 bilhões em saques do FGTS. Ao pos-
sibilitar saque de R﹩ 1045 reais, vamos devolver 
integralmente tudo o que eles tinham no FGTS 
para 30 milhões de trabalhadores. “Esta medida 
está incluída para contribuir com a retomada 
econômica” 

Questionado sobre o possível aumento de 
impostos no médio e longo prazo para a po-
pulação, Sachsida afirmou que esta não é uma 
opção. Segundo ele, a experiência internacional 
mostra que a saída é reduzir os custos e gastos 
do governo, além de voltar à pauta as reformas. 
“Tão logo passe a crise, e ela vai passar porque 
é transitória. A partir de agosto a agenda de re-
formas do governo vai voltar. Realizaremos, em 
2021, a consolidação da agenda fiscal”, finalizou.

PIB brasileiro será 
negativo em 2020, 
aponta secretário 
de Política Econômica
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Não há risco algum de recessão técnica’, 
afirma secretário Adolfo Sachsida

Pre Segundo o IBGE, a pandemia da 
Covid-19 destruiu 7,8 milhões de postos 
de trabalho no Brasil até o mês de maio. 

Isso fez com que a população ocupada tivesse 

caído 8,3% na comparação com o trimestre 
encerrado em fevereiro, indo para 85,9 milhões 
de pessoas.

Pela primeira vez na história da Pnad 
Contínua, menos da metade das pessoas em 
idade para trabalhar está empregada. Isso 
nunca havia ocorrido antes na pesquisa, que 
teve início em 2012.

Dentre os postos de trabalho perdidos, 
5,8 milhões são de empregos informais, que 
somam os profissionais sem carteira assinada 
e por conta própria. A taxa de informalidade 
caiu de 40,6% para 37,6%, a menor da série 
que começou a ser contabilizada em 2016.

Pandemia aniquilou 
7,8 milhões de 
postos de trabalho 
no Brasil

Segundo o IBGE, pela primeira vez, menos da 
metade das pessoas em idade para trabalhar 

está empregada 
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De acordo com a estatística anual 
da ABRINQ – Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos, a 

sazonalidade das vendas ao longo de 
2019 permaneceu semelhante aos anos 
anteriores, concentradas em mais de 57% 
nos meses de julho, agosto, setembro, 
outubro e novembro, para abastecer as 
lojas no Dia das Crianças e Natal e este 
ano, apesar da anormalidade por conta 
da pandemia do novo coronavírus, não 
vai ser diferente.

Cerca de 52% da produção é feita 
no Brasil e 48% vêm do exterior (destes, 
82,4% são provenientes da China). De 
início, por conta da contaminação do 
coronavírus a partir da China, a ABRINQ 
enxergava uma oportunidade para as 
fábricas nacionais atenderem a eventual 
demanda, isto também devido à alta do 
dólar, que disparou nos últimos meses 
chegando a um patamar nunca visto na 
recente história do real: R﹩ 5,60.

Como a situação da pandemia se 
agravou (e muito) por aqui e novas pers-
pectivas surgiram diante de um cenário de 
incertezas. Para falar desse e de outros as-
suntos do momento, o diretor de Redação 
da Revista Brincar Eduardo Santos en-
trevistou Synésio Batista da Costa, pre-
sidente da ABRINQ, que garantiu que a 
indústria brasileira de brinquedos está se 
preparando para abastecer — e bem — as 
lojas para as datas mais importantes para 
as crianças, o próprio Dia da Criança e o 
Natal. Confira:

Revista Brincar: O faturamento da in-
dústria brasileira de brinquedos fechou 
o ano de 2019 em R﹩ 7,3 bilhões, um 

crescimento de pouco mais de 6% sobre 
o ano anterior e antes da pandemia de 
CORONAVÍRUS, segundo a Abrinq, o setor 
previa repetir neste ano (2020) o MESMO 
crescimento registrado no ano passado, 
isto é, de 6%. Isto ainda será possível, 
analisando a situação do país 70 dias após 
o início da quarentena? 

Synésio B. Costa: Ainda não revisamos 
o dado, porque a produção está a todo 
vapor e os sinais emitidos pelos importa-
dores dão conta de sensível redução nos 
volumes importados. Por outro lado, dia-
riamente entram novos pedidos e, nossa 
expectativa é de que 2020 será o ano da 
indústria nacional.

Revista Brincar: O Sr. (Synésio) foi en-
carregado pelos seus pares do grupo 
Coalizão Brasil a relatar em Brasília, 
primeiro para o presidente Bolsonaro e 
equipe, de depois, na empreitada que 
a comitiva fez, até o Superior Tribunal 
Federal (STF), sobre o risco de “morte” 
dos CNPJ das empresas brasileiras neste 

momento de crise. Falando das in-
dústrias de brinquedos, já houve 
o fechamento de alguma empresa 
do nosso setor em decorrência da 
Covid-19? 

Synésio B. Costa: Falamos da morte 
de CNPJs, como um fator de compli-
cação à retomada e à recuperação 
dos milhões de empregos formais 
que o Brasil já perdeu e que vai 
perder ainda mais no momento da 
retomada. Em brinquedos, diferente 
do comércio, fechamentos ainda não 

ocorreram devido aos motivos elencados 
acima.

Revista Brincar: Agora vamos analisar 
o comércio de brinquedos onde muitas 
indústrias acabaram ativando os canais de 
compra on-line diretamente para o con-

sumidor, para minimizar 
as perdas neste período. 
O Sr. (Synésio) acredita 
que isto seja uma saída 
para a indústria?

Synésio B. Costa: Não, 
quem tem que coman-
dar o e-commerce são 
as plataformas espe-
cializadas e o varejo. A 
indústria usa para raros 
casos especiais, sem con-
correr absolutamente 
com os especializados 

nesta modalidade.

Revista Brincar: Com relação aos negó-
cios para o Dia das Crianças, haverá tempo 
hábil para a indústria suprir o mercado 
de brinquedos, ou corre-se o risco de 
desabastecimento?

Synésio B. Costa: Desde 23 de março, 
quando explodiu o coronavirus e os 
primeiros passos do isolamento social e 
distanciamento, com o fechamento das 
lojas, a indústria não parou. Estamos nos 
preparando para a semana da criança, 
com inovação (lançadas na Abrin 2020) e 
produção-estoques, em pleno vigor.

A 8ª Vara de Fazenda Pública do Distrito 
Federal suspendeu por 90 dias o paga-
mento do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) de uma loja de 
brinquedos do DF. A juíza Mara Silda Nunes, 
em decisão liminar, considerou que a empresa 
está “impossibilitada de exercer suas atividades 
comerciais” devido ao período de isolamento 
por causa do novo coronavírus e, portanto, não 
tem como arcar com as despesas no momento.

“É fato público e notório que o DF está em 
situação de calamidade pública e em razão 
disso a impetrante (empresa) está impossibi-
litada de exercer suas atividades comerciais, 
portanto, evidentemente, não há possibilidade 
de recolhimento de impostos”, disse a magis-

trada na decisão.
O mandado de segurança impetrado 

refere-se à Cia Toy, loja de brinquedos do 
empresário Carlos Amorim. Em todo o DF, são 
12 unidades da empresa sem funcionar desde 
março, quando o governador Ibaneis Rocha 
(MDB) decretou o fechamento do comércio em 
virtude da pandemia provocada pela Covid-19.

Empregos mantidos
A suspensão por esses 90 dias significa 

alívio de cerca de R﹩ 1 milhão nas contas da 
Cia Toy. O Metrópoles entrou em contato com 
o advogado responsável pela peça. Nilson 
José Franco Júnior explicou que o pedido foi 
realizado para que a empresa consiga manter 
os empregos dos 1.061 funcionários.

Economia
Governo aumenta para R﹩ 127 bilhões 

ajuda a estados e municípios
“A empresa está sem receita ou fatura-

mento há quase 60 dias. O custo de operação 
é muito alto. Essa foi uma solução para deso-
nerar a operação e manter os trabalhadores. 
O ICMS é um dos maiores custos”, ressaltou 
o advogado da Cia Toy.

A decisão da 8ª Vara de Fazenda Pública 
contempla o pedido de todo o comércio. O 
setor produtivo já fez reuniões com o Executivo 
local para pedir a suspensão do imposto. 
Porém, o ICMS é uma das maiores fontes de 
arrecadação do governo e não seria possível 
abrir mão desse tributo com a previsão de que-
da de R﹩ 2 bilhões em arrecadação para o GDF.

Até essa liminar ser concedida, não havia 
decisão parecida no DF durante este período 
de crise do novo coronavírus. Esse entendi-
mento abre jurisprudência para outras em-
presas pleitearem a suspensão desse imposto.

A previsão era de que o comércio do DF 
voltasse a funcionar em 11 de maio, mas de-
cisão da Justiça, da madrugada do dia 06/05, 
suspendeu a reabertura. O GDF ainda tenta 
recorrer.

O jornal Metrópoles entrou em contato 
com a Secretaria de Economia e o GDF, mas 
não havia recebido resposta até a última atua-
lização desta matéria. O espaço continuava 
aberto.

Fonte: Metropoles

Synésio Batista da 
Costa fala sobre 
a conjuntura e 
analisa o mercado 
de brinquedos que 
se prepara para as 
vendas do Dia das 
Crianças e Natal

ASSOCIAÇÃO

O MANDATÁRIO DA ABRINQ FALOU EM ENTREVISTA EXCLUSIVA SOBRE 
A SITUAÇÃO DA PANDEMIA NO MERCADO DE BRINQUEDOS E AS NOVAS 
PERSPECTIVAS DIANTE DE UM CENÁRIO DE INCERTEZAS.

Synésio Batista da Costa, presidente da ABRINQ

A
BR

IN
Q

/D
iv

ul
ga

çã
o

LEGISLAÇÃO

Diante crise 
da Covid-19, 
Justiça suspende 
ICMS de loja do 
DF por 90 dias 

Justiça entendeu que a impetrante (empresa) 
estava impossibilitada de exercer suas atividades 
comerciais, portanto, evidentemente, não havia 

possibilidade de recolhimento de impostos

O Grupo Ri Happy informa que a partir 
de 05/07/20 o seu atual CEO, Héctor 
Núñez, está deixando o cargo, deci-

são tomada em consenso há algum tempo 

e que foi adiada face ao novo cenário 
trazido pela pandemia da Covid-19. 
Desde 2012 no comando da empresa, 
que é controlada pelo The Carlyle Group, 

Núñez foi responsável pela consoli-
dação da maior marca brasileira do 
varejo infantil que conta hoje com 
284 lojas físicas, plataformas digitais 
diferenciadas e integradas e uma ima-
gem consolidada como referência no 
mercado infantil especializado.

Nos últimos anos, o Grupo iniciou 
a construção de uma plataforma fo-
cada em famílias com crianças de zero a 
doze anos de idade, que engloba as lojas 
físicas, o e-commerce e outras plataformas 
digitais integradas,tornando a Ri Happy 
um varejo omnichannel.

Com a chegada da pandemia e com-
bate ao novo coronavírus, a empresa 
virou referência na reação do varejo e 
implantou o modelo “ship from store” com 

lojas funcionando como pequenos centros 
de distribuição em apoio ao e-commerce. 
Foi lançada nas redes sociais a campanha 
#modobrincaremcasa, um delivery inédito 

via Whatsapp – o “disk brinquedo”,  par-
ceria com novos aplicativos de entrega e 
lançamento de um programa de afiliados 
transformando todos os funcionários em 
revendedores digitais.

O novo CEO da empresa será Ronaldo 
Pereira,que foi CEO das Óticas Carol nos 
últimos 11 anos, sendo que nos últimos 3 
anos, também foi responsável pelas redes 
Oakley, Sunglass Hut e Rayban. Ronaldo 
Pereira assume a partir do dia 06/07/20 e 
contará com o apoio de Héctor Núñez no 
período de transição até o final de julho.

Comunicado 
Grupo Ri Happy

Ri Happy acaba de anunciar novo CEO ao 
mercado, Ronaldo Pereira, que substituirá 

Héctor Núñez

O GRUPO RI HAPPY ACABA DE 
INFORMAR QUE, A PARTIR DO DIA 5 DE 
JULHO DE 2020, O ATUAL CEO HÉCTOR 
NÚÑEZ, DEIXA O CARGO, DECISÃO 
TOMADA EM CONSENSO HÁ ALGUM 
TEMPO E QUE FOI ADIADA FACE 
AO NOVO CENÁRIO TRAZIDO PELA 
PANDEMIA DA COVID-19. O NOVO CEO 
DA EMPRESA SERÁ RONALDO PEREIRA, 
QUE FOI CEO DAS ÓTICAS CAROL NOS 
ÚLTIMOS 11 ANOS
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EMPRESA QUE VENDE BRINQUEDOS 
ENTROU COM O PEDIDO PARA 
MANTER OS 1.061 FUNCIONÁRIOS. 
COM A LIMINAR, IMPETRANTE DEIXA 
DE RECOLHER R﹩ 1 MILHÃO
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A MULTINACIONAL DE 
BRINQUEDOS CRIADORA 
DE ALGUMAS DAS MAIS 
ICÔNICAS MARCAS, 
COMO TRANSFORMERS, 
NERF, MONOPOLY E 
BABY ALIVE, E PEPPA PIG, 
RECÉM INCLUÍDA EM 
SEU PORTFÓLIO, COM A 
AQUISIÇÃO DA E-ONE

da marca Hasbro são: Peppa Pig, PJ Masks, 
Ricky Zoom, Magic the Gathering, Dungeons 
& Dragons, Transformers, My Little Pony, 
Baby Alive, Nerf, Power Rangers, Playskool, 
Monopoly, Mister Potato Head, entre outras.

Sobre a lista das empresas licenciadas e 
quais as categorias, incluindo brinquedos, 
o Head de Licenciamento Hasbro Brasil 

destaca: “Nossas marcas estão presentes 
em todas as categorias mais importantes 
através do Licenciamento (Brinquedos, 
Moda, Calçados, Volta as Aulas, Alimentos & 
Bebidas, Higiene & Beleza, Promoções, etc) 
Alguns parceiros: Havaianas, Riachuelo, Ri 
Happy, Tilibra, McDonalds, Asics, Zara, etc.”

Segundo Masotti, “conforme comen-
tado, temos uma infinidade de produtos 
licenciados sendo comercializados com 
nossas marcas em diversas categorias como: 
Brinquedos, Roupas, Calçados, Mochilas, 
Cadernos, Livros, Aimentos, Shampoo, 
Escovas de dente, etc.”

A empresa não revela qual é a expecta-
tiva de venda de produtos licenciados em 
2020, se reservando a dizer que a “infor-
mação é confidencial da Hasbro”, conforme 
falou Marcelo Masotti.

LICENCIAMENTO

SOBRE A HASBRO

- Número de licenças: (N.D.)

— Principais propriedades: Peppa Pig, 
PJ Masks, Ricky Zoom, Magic the 
Gathering, Dungeons & Dragons, 
Transformers, My Little Pony, 
Baby Alive, Nerf, Power Rangers, 
Playskool, Monopoly, Mister Potato 
Head, entre outras.

— Quem são os licenciadores: Alguns 
parceiros: Havaianas, Riachuelo, 
Ri Happy, Tilibra, McDonalds, 
Asics, Zara, etc (entre eles os de 
brinquedos)

— Quais categorias: Brinquedos, 
Roupas, Calçados, Mochilas, 
Cadernos, Livros, Alimentos, 
Shampoo, Escovas de dente, etc.

Hasbro é uma empresa glo-
bal comprometida em criar 
as melhores experiências de 
entretenimento do mundo. De 
brinquedos e jogos até produtos 

de consumo para televisão, filmes, jogos 
digitais, live actions, música e experiências 
de realidade virtual, a empresa se conecta a 
uma audiência global dando vida a grandes 
inovações, histórias e marcas em diversas 
plataformas.

“Hasbro possui um portfólio bastante 
amplo e forte que atinge os mais diferentes 

públicos (Baby, Kids, Teens, Adultos, Geeks, 
Fãs, etc) e nosso portfólio ficou ainda mais 
completo em 2020 após a aquisição de eOne 
que trouxe junto marcas como Peppa Pig, 
PJ Masks e Ricky Zoom, além de todo o seu 

know-how na produção de conteúdo”, revela 
Marcelo Masotti – Head de Licenciamento 
Hasbro Brasil.

Segundo o executivo, “além disso, nosso 
programa de Licenciamento é reconheci-
do por: Prezarmos muito pela construção 
de uma relação forte e duradoura entre 
Licenciado e Hasbro; Nossa flexibilidade 

sempre pensando em prol do negócio; Forte 
presença no varejo o que garante nossas 
marcas presentes em milhares de PDVs pelo 
Brasil durante todo o ano; Forte presença de 
nossas marcas e conteúdos em multiplatafor-

mas (TV Aberta, Cabo, Online, Eventos, etc); 
Nossa vasta variedade de guides disponíveis 
aos licenciados;  Nosso suporte ao licencia-
dos presente no Brasil, garantindo maior 
agilidade dos processos (Desenvolvimento, 
Aprovações, Comercial, etc).”

A gigante multinacional possui um gran-
de número de propriedades, e os destaques 

GIGANTE HASBRO TAMBÉM É 
CAMPEÃ EM LICENCIAMENTO 
DE SUAS PRÓPRIAS MARCAS

Bercinho de boneca da Cotiplás (acima), quebra-cabeças PJ Mask 
da Grow e moto elétrica Transformers da Brinquedos Bandeirante 

LICENCIAMENTO

Baby Alive, carrinho de boneca da Divertoys, Peppa Pig, boneca da Elka e barraca Baby Alive da Brinquedos Anjo

Arco e dardos Nerf da Elka, cogumelo didático My Little Pony da Divertorys e boneca My Little Pony da Pupee
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MÁSCARAS E AS CRIANÇAS

EMPRESA PROPORCIONA 
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO 
COM NOVA LINHA DE COPOS

PEDIATRA ORIENTA PAIS E CUIDADORES E DESTACA QUE 
BEBÊS DE ATÉ DOIS ANOS NÃO DEVEM USAR O ACESSÓRIO

NUK MINI MAGIC CUP MULTIKIDS BABY
MARCA APRESENTA 8 NOVAS SOLUÇÕES 

PARA SIMPLIFICAR A ROTINA DAS 
FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
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R eforçando sua mis-
são de suavizar as 

transformações e de-
safios da gestação e 

do nascimento, a 
Multikids Baby anun-
cia o lançamento de 8 
novos produtos que 
ajudam a estimular as 
crianças e a tornar o 
dia a dia descomplica-
do, leve e sem mimimi.

Conheça as novidades: 
• Alimentador com 
tela Funny Meal - 
Para os dentinhos 
que ainda não nas-
ceram e as mãos-

zinhas que estão começando a aprender a segurar. 
• Prato raso com Ventosa Funny Meal - Ao introduzir sólidos a ali-
mentação dos pequenos é importante utilizar um prato que facilite 
a coordenação motora. • Prato fundo com divisória e colher Funny 
Meals. • Kit 2 colheres de silicone com case higiênico First Beats.
• Troninho Splash - Ideal para a introdução ao desfralde, o troninho 
Splash traz design ergonômico à prova de beliscões no bumbum. 
O produto ainda possui recipiente removível e proteção contra 
respingos, que facilitam a higienização dos papais. 
• Banquinho Dois Degraus - Traz a versatilidade de auxiliar a criança 
a ter mais independência tanto durante o desfralde, ganhando au-
tonomia para alcançar o vaso sanitário, quanto para alcançar a pia 
e escovar os dentinhos ou mesmo em outros ambientes da casa. 
• Kit de Reposição Aspirador Nasal Eletrônico - o kit acompanha 
25 coletores higiênicos descartáveis e transparentes, que ajudam 
a melhor avaliar cor e textura da congestão nasal, e dois anéis de 
vedação para serem utilizados no Aspirador Nasal Elétrico Multikids 
Baby, item que conta com pontas de silicone macias especialmente 
desenvolvidas para cada etapa do desenvolvimento da criança.

A marca traz para o Brasil a nova linha 
NUK Evolution, mais moderna e tec-

nológica. São três diferentes modelos de 
copo, cada um indicado para uma diferente 
fase de aprendizado. Eles auxiliam no avan-
ço dos pequenos, os ajudando, cada um 
a sua maneira, a desenvolver uma maior 
independência na ingestão de líquido. 

Além de possuir o BPA 100% Free, 
como já é de costume nos produtos da 
marca, a novidade chega acompanhada 
por dois novos personagens super fofos: 
o coala e o trigre. São estampas mais 
divertidas e clean, seguindo a tendência 
da preferência e gosto das mamães e pais. 

Outra qualidade é que todos são 
intercambiáveis, ou seja, as peças dos 
copos se encaixam em todos os produtos da linha NUK Evolution. 
Conheça um pouco mais sobre a linha: 

Trainer Cup 230ml é indicado para os pequenos com mais de 6 
meses. Possui um bico em TPE macio e alças ergonômicas, ajudam 
o bebê a segurar o copo sem muito esforço e maior segurança 
nessa primeira etapa de descobertas. Para evitar que o líquido der-
rame, já que ele será muito movimentado, o Trainer Cup é 100% 
antivazamento, proporcionando um primeiro contato apenas com 
experiências boas e de muito aprendizado, sem susto! 

Já o Magic Cup, já é um produto conhecido por muitas famílias. 
A grande novidade, além das estampas lindas, é que agora o copo 
vem acompanhado por uma tampa transparente. Esse novo recurso é 
ótimo para manter a superfície do copo limpa quando for necessário 
transportá-lo na bolsa, por exemplo. 

Indicado para os bebês que estão chegando à segunda fase de 
transição, ou seja, acima de 8 meses, tem capacidade para 230 ml. Possui 
borda de silicone 360º que possibilita que o líquido seja ingerido por toda 
sua extensão e não machuca a boca do pequeno, já que é super macia.

Action Cup foi desenvolvido para as crianças maiores de 12 meses. 
Esse copo é feito para os pequenos que já estão naquele momento super 
ativo, que não param um minuto, sempre brincando e em movimento! 

PUERICULTURA

N o dia 22 de abril, o governador João Dória veio a público 
anunciar que a quarentena imposta ao estado de São Paulo 

começará, aos poucos, a ser flexibilizada para que haja a retomada 
da economia. Diante deste cenário, teremos mais pessoas circulando 
pelas ruas e ambientes e, consequentemente, maiores chances de 
uma contaminação pelo novo coronavírus. 

As autoridades de saúde destacam a importância do distancia-
mento de 2 metros entre as pessoas ou do uso de equipamentos 
de proteção, como as máscaras feitas com duas camadas de tecido 
grosso para evitar a transmissão do vírus. 

Crianças com menos de dois anos, no entanto, não devem usar 
o acessório. “Abaixo de 2 anos a máscara não deve ser usada por 
risco de asfixia ou sufocamento. Além disso, não existe entendimento 
sobre a manipulação da máscara e a necessidade de não levar as 
mãos ao rosto”, explica a pediatra Dra. Flavia Oliveira, da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Além disso, a médica conta que a turminha 
que está em contato somente com os residentes usuais, não precisa 
usar o acessório dentro de casa, desde que todos não tenham tido 
exposição com alguma pessoa com Covid-19. 

Se for preciso sair com bebês de até 2 anos, a dica é usar alter-
nativas para reduzir a exposição: “coloque a criança num carrinho 
e cubra com algum tecido ou cobertor, mantenha a distância de 2 
m de outras pessoas ou use o canguru. É importante lembrar que 
tanto o canguru quanto o carrinho precisam ser higienizados quando 
chegar em casa”, diz a Dra. Flavia. 

Se a criança estiver sintomática, a médica indica que os pais e 
cuidadores sigam as orientações do pediatra sobre a procura do 
serviço médico. 

“Vale lembrar que o uso de máscara é um recurso para quando 
o distanciamento social não é viável e o acessório deve cobrir o nariz 
e a boca. O uso deve estar associado à não manipulação do rosto e 
não deve ser tocada.” 

As máscaras de tecido devem ser lavadas com água e sabão após 
duas horas ou mais de uso ou caso note que está úmida. Também 

Pediatra orienta pais e 
cuidadores e destaca que 
bebês de até dois anos não 
devem usar o acessório 

O uso do canguru pode ser indicado se for preciso sair com bebês 
de até 2 anos. A dica é usar alternativas para reduzir a exposição

R
ep

ro
du

çã
o 

In
te

rn
et

PUERICULTURA

Multikids Baby apresenta novas 
soluções para simplificar a 
rotina das famílias brasileiras

Coleção NUK Evolution, com 
estampa de coala e tigre, 
chega ao Brasil 

é recomendado que elas sejam passadas a ferro depois de secas. 
As descartáveis devem ser trocadas a cada duas horas ou em caso 
de umidade. 

Dra. Flávia dá algumas dicas para o uso de máscaras em crianças: 
- Pais e cuidadores também devem usar a máscara e ser exemplo; 
- Colocar o acessório em algum brinquedo ajuda a familiarizar a 
criança; 
- Decorar o acessório descartável ou preferir os coloridos e estam-
pados de tecido; 

- Mostrar fotos de outras crianças de máscara; 

- Simular o uso em casa antes de usar na rua ajuda bastante; 

- Explicar para as crianças com menos de 3 anos que é para se pro-
teger e aos outros e que é temporário; 

- Para crianças com mais de 3 anos, enfocar germes bom e ruins e 
explicar que mesmo quando nos sentimos bem, podemos transmitir 
para outras pessoas; 

- Checar se o tamanho da máscara está adequado.

Chicco em casa

A Chicco entrou na onda das entregas por delivery em todas as suas lojas do 
Brasil, disponibilizando números de WhatsApp para seus canais de venda.

Com a pandemia e as restrições de deslocamentos nas cidades, esta foi a saída 
para que a rede de lojas continuassem vendendo os produtos Chicco. Confira a 
chamada que circulou nas redes sociais da marca italiana:

“A partir de hoje (06/05/2020) a Chicco, marca especializada em artigos in-
fantis, fará entregas na casa de suas clientes. Para fazer a compra, basta entrar 
em contato com a loja mais próxima, e pronto, você receberá em sua casa todos 
os produtos Chicco que escolher!”

Kit de Reposição Aspirador Nasal 
Eletrônico e outros lançamentos. Marca 

foca na qualidade da vida em família

A linha apresenta copos 
com design modernos e 
decorações super fofas

MAM apresenta coleção inédita, 
colorida e presenteável 

A coleção, que foi desenvolvida para trazer o máximo de bem-estar, 
cuidado e segurança aos bebês, é composta por copos, chupetas 

e mamadeiras com estampas que remetem ao fundo do mar. Nela, a 
marca optou por lançar dois kits para presente: Gift Set, com quatro 
mamadeiras de diferentes tamanhos e dois bicos de fluxo rápido; e 
Starter Set, que vem com uma Easy Start de 130 ml e outra de 260 ml, 
ambas autoesterilizáveis, em três opções de cores. 

A novidade da marca, Deep Sea, também chama a atenção 
para a preservação do meio ambiente e animais marinhos 
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Ambicioso e talvez prematuro, existem 
aspectos que já neste momento podem 
ser antecipados de movimentos estru-

turais que impactarão o mercado, o varejo e 
o consumo como resultado do cenário em 
explosiva transformação que começou pelo 
Covid-19 e foi exponenciado por um conjunto 
de outros fatores, controláveis e incontro-
láveis, caracterizando o DC atual, Depois do 
Coronavírus: 
1) Aceleração da consolidação do novo 
eixo geopolítico e econômico do mundo 
— É evidente que não é algo específico para 
varejo e consumo, mas tem e terá implicações 
também muito fortes em termos de abaste-
cimento, marcas, logística, produtos e canais 
de vendas e relacionamento. Era um processo 
em evolução, mas está sendo agora acelera-
do o empoderamento da Ásia no epicentro 
da transformação geopolítica e econômica 
mundial. Enquanto China, Coreia, Cingapura 
e outros países da Ásia se integram e enca-
minham soluções pragmáticas e rápidas para 
contornar o epicentro do furacão gerado pelo 
Coronavírus, países como Estados Unidos de 
um lado e Itália, Espanha e outros, em outra 
dimensão, demoraram em se sensibilizarem 
e mobilizarem para enfrentar o problema e 
as consequências serão dramáticas no plano 
social, político e econômico, fragilizando ainda 
mais as lideranças políticas em todos esses 
países e ensejando movimentos de renovação;
2) Redução da importância estratégica dos 
Estados Unidos para o Brasil. E para o Mundo
— A ainda maior economia do mundo reduzirá 
sua importância estratégica para o Brasil por 
conta da necessidade de equacionar seus 
próprios problemas e dificuldade em apoiar 
outras economias. No âmbito do varejo e 
do consumo isso pode significar redução da 
importância de marcas, canais, empresas e 
negócios envolvendo consumo a partir dos 
Estados Unidos. O movimento do Walmart 
recentemente, liquidando suas operações no 
Brasil e em outros países da América do Sul, 
já era uma sinalização desse processo. Ante as 
dificuldades locais pela ação da concorrência, 
em especial no digital e mais especificamente 
da Amazon, preferiram recolher o time e 

concentrar esforços. Ainda que Amazon, na 
contramão desse movimento, se proponha 
a crescer de forma mais agressiva no Brasil, 
no conjunto da obra, envolvendo empresas, 
negócios, marcas, lojas e conceitos norte-a-
mericanos, haverá uma perda de relevância 
do que for criado, desenvolvido e operado a 
partir dos Estados Unidos;
3) Aumento da importância econômica da 
China para o Brasil
— Na mesma linha de raciocínio temos outro 
elemento, que também já estava em evolução, 
com a China que já havia se transformado no 
principal destino de produtos brasileiros, e em 
seguida teremos uma aceleração desse proces-
so, tanto pelo lado da emergente e demanda 
de lá como pela fragilização das importações 
de países ocidentais e em particular dos 
Estados Unidos, boa parte da Europa e América 
do Sul. O desafio, e a maior oportunidade, será 
transformar essas exportações dominantes de 
commodities, em exportações de produtos e 
marcas com maior valor agregado. Teremos, 
igualmente, num momento seguinte, o au-
mento da presença de empresas chinesas no 
mercado brasileiro, na fase inicial em áreas 
estruturais, mas avançando para outros setores 
incluindo finanças, varejo e consumo. E nesse 
vetor, é preciso alta dose de alienação no atual 
cenário, para manifestações despropositadas, 
desnecessárias e inconsequentes que possam 
afetar as relações entre os dois países pela 
importância estratégica que China tem e, 
crescentemente, terá com o Brasil;
4) Aumento dos gastos globais com serviços 
no médio e longo prazo
— No curto prazo haverá concentração de 
gastos com alimentos e medicamentos, mas no 
médio e longo prazo tenderá a haver um au-
mento dos gastos com serviços, especialmente 
envolvendo saúde, educação, comunicação e 
outros. Superada a crise, em algum momento 
futuro, haverá a recuperação dos gastos com 
turismo, lazer e entretenimento, mas é um 
enigma se haverá uma compensação imediata 
do período de privação ou haverá uma gra-
dativa retomada por conta de um consumidor 

mais conservador que 
irá emergir como re-
sultado da crise vivida;
5) A emergência do 
omniconsumidor-ci-
dadão megaconec-
tato e discriminante
— Por conta do abissal 
crescimento do tráfe-
go de dados e infor-
mações em ambiente 
recluso e mais tempo 
para consumo dessas 
informações, emerge 
um omniconsumidor-
-cidadão megaconec-
tado e discriminante 

como nunca. Com o que é real, porém mais 
sensível também ao fake. Porém ainda mais 
consciente e avaliando com mais profundida-
de e sensibilidade tudo que é recebido. Não 
podemos dizer, ao menos por enquanto, que 
essa análise tem maior racionalidade, pois de-
finitivamente a sensibilidade com o drama que 
está sendo vivido é muito alta e, em muitos 
casos, exacerbada pela comunicação aberta, 
especialmente por alguns veículos. Mas à me-
dida que o tempo passar vão sendo filtrados 
conteúdos e fontes e novos comportamentos 
advirão dessa consciência, reposicionando 
relações e percepções, tanto com respeito 
a marcas, produtos, negócios e serviços e 
também, sobre as questões políticas e sociais;
6) Necessidade e Conveniência mudam a 
participação dos canais de vendas e relacio-
namento. Consumidores aprendem novos 
hábitos que marcarão seus consumos futuros
— Da mesma forma como aconteceu na crise 
financeira de 2007-2009 nos Estados Unidos, 
quando os norte-americanos “descobriram” os 
Warehouse Clubs, Clubes de Atacado, como 
Costco e outros e, em boa parte, mantiveram 
o hábito de comprar neles mesmo depois de 
superada a crise, deveremos ter algo similar 
no mundo e muito especialmente no Brasil 
com parcelas importantes da população 
aderindo ao e-commerce e o delivery. Esses 
sistemas crescerão ainda mais de importância 
como canais de vendas e relacionamento. 
Já era um movimento em rápida evolução, 
mas sua importância será acelerada de forma 
marcante por conta da percepção, quase que 
compulsória, de suas virtudes, limitações e 
oportunidades;
7) Mudam participações e perspectivas para 
os players tradicionais do varejo
— A capacidade, prontidão e condição de 
inovação e implementação de alguns players 
tradicionais do varejo ensejará mudanças 
relevantes nas participações de mercado, 
favorecendo em especial as empresas mais 
“digitais” em sua proposta e que consigam 
equacionar mais rapidamente os gargalos que 
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Depois do 
Coronavírus: 14 
transformações 
que ficarão para o 
varejo e o consumo 

Por: Marcos Gouvêa de Souza(*)
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se criaram em questões de logística, abasteci-
mento, comunicação, crédito, pagamentos e 
outros fatores;
8) Dramática mudança do “share of wallet” 
das diversas categorias no curto e médio prazo
— Por absoluta necessidade e contingência 
a distribuição de dispêndios no curto e mé-
dio prazo para as diferentes categorias, será 
profundamente alterada em benefício de 
alimentos, bebidas, medicamentos e produ-
tos de limpeza, saúde e bem-estar e talvez 
algo em educação e eletrônicos. Tudo isso 
com prejuízos em moda, vestuário, calçados, 
material de construção e, fora do lar, lazer, 
diversão e turismo. Ainda que o maior impacto 
ocorra no curto e médio prazo, parte desse 
comportamento será mantido posteriormente 
por conta de um consumidor mais ressabiado 
e cauteloso que deverá emergir de todo esse 
processo. Mas é verdade também que, na 
recuperação futura, alguns nichos de mercado 
tenderão a um mecanismo de compensação, 
aumentando gastos em categorias, produtos, 
marcas e serviços que foram contingenciados 
no período de crise;
9) Aumento da infidelidade para produtos, 
marcas, serviços e lojas
— De forma simplista a necessidade é a mãe 
das virtudes e por conta do quadro instau-
rado a necessidade se sobrepõe aos desejos 
gerando redução da fidelidade de forma geral. 
O lado positivo é que, como compensação, 
aumenta a propensão à experimentação o 
que favorece a “descoberta” de produtos, 
marcas, serviços e lojas que pode converter em 
preferência se o valor percebido for relevante 
suficiente para precipitar mudanças. Mas o 
movimento de “infidelização” já era algo de-
senhado e em evolução por conta do aumento 
exponencial da informação que chegava aos 
consumidores, estimulando a experimentação 
e no período esse processo é exponenciado;
10) Aceleração da redução de distância 
entre marcas e consumidores
— Seja por conta do difícil quadro de abas-
tecimento de curto e médio prazo, seja por 
conta de um movimento que já vinha aconte-
cendo, passado o período mais agudo dessa 
crise instaurada, os fornecedores de produtos 
e marcas para o varejo, tenderão a repensar 
suas estratégias de distribuição criando canais 
diretos e exclusivos. Isso ocorrerá não só, mas 
usando especialmente os canais digitais que 
aumentarão sua participação de mercado e 
porque podem ser implantados com menores 
investimentos e custos operacionais pela 
indústria. No futuro próximo teremos uma 
maior participação da indústria e também 
empresas de serviços indo diretamente ao 
consumidor criando uma nova realidade na 
estrutura de distribuição;

11) Reconfiguração das alternativas de 
locais e formatos para compras e serviços
— O crescimento da participação das alterna-
tivas digitais já era uma realidade no mundo e 
precipitava uma forte revisão da participação 
dos canais e locais de compras. O setor de 
shopping centers já vinha enfrentando essa 
realidade repensando sua oferta em termos 
de produtos, marcas e serviços. Mas tudo isso 
agora toma outro rumo, no curtíssimo prazo 
e por período limitado pelo acesso proibido. 
Mas no médio e longo prazo crescerá esse 
processo de reconfiguração dos shoppings 
e centros comerciais pela aceleração de uso 
da conveniência, facilidade e intimidade do 
e-commerce e do delivery. 
E igualmente sua reconfiguração como des-
tinos de entretenimento e lazer e, de forma 
mais abrangente, de serviços pessoais. Mas 
também teremos a expansão dos locais de 
compras autônomos, com menos gente e 
mais conveniência. Localizados onde está a 
demanda e permitindo a redução do tempo 
e a necessidade de deslocamento, vamos 
assistir ao crescimento de uma nova geração 
de formatos, onde Amazon Go e outros, foram 
precursores, mas agora reconfigurados em sua 
proposta, tecnologia e oferta.
Igualmente relevante é a discussão de curto 
prazo envolvendo as relações entre desen-
volvedores de centros comerciais e inquilinos, 
ambos pressionados pelas estruturais mudan-
ças e que marcarão as percepções e discussões 
futuras entre esses grupos integrando ou 
dificultando o diálogo estrutural; 
12) Cresce ainda mais a importância do Propósito, 
não só na teoria, mas o Propósito em ação
— Esse movimento também estava bem defi-
nido, especialmente a partir dos últimos anos, 
quando empresas e marcas se deram conta 
que gerações emergentes cobravam das em-
presas e das marcas um maior compromisso 
com o social e o coletivo. A atual crise torna 
essa demanda muito mais forte, pois ações, 
iniciativas, comunicação e relacionamento 
tornaram muito mais relevante à demonstra-
ção desses compromissos, não como simples 
discurso no meio do drama, mas de forma es-
tratégica, estruturada e genuína. Ao contrário, 
empresas e marcas que não têm o aval de sua 
história e ações estruturais e efetivas nessa 
direção, precisam ter muito cuidado para não 
serem expostas e vistas como oportunistas 
por consumidores-cidadãos que estão ainda 
mais sensíveis e atentos com esses aspectos;
13) Uma nova dimensão da percepção de risco
— Tudo parecia simples, fácil e positivo num 
cenário onde o novo, especialmente em ter-
mos de tecnologia, era premiado com capital 
abundante e os benefícios do ávido mercado 
financeiro. O mundo caiu na real e o lado ne-
gativo é que tudo isto custará muito caro para 
muitos. O lado positivo é que fundamentos da 

gestão de negócios e empresas voltam a ser 
valorizado e margem, deixará de ser coisa de 
rio, na expressão dos jovens empreendedores 
e o “basic to basics” voltará a ser valorizado 
e parâmetro de decisões de médio e longo 
prazo, sem desvalorizar a força da inovação 
tecnológica, transformadora do mercado;
14) Ser empresário ou empreendedor. Nada 
será como antes. Para ninguém
— Para muitos empresários ou empreende-
dores essa é sua primeira e mais séria crise 
sendo enfrentada nessa condição. Ainda que o 
digital possa reduzir distâncias, ele não elimina 
o isolamento de quem está no comando, es-
pecialmente quando a crise tem as dimensões 
e impactos que a atual traz consigo. Muitos 
considerarão seriamente em voltar à condição 
de empregados. O problema é que, estrutural-
mente, seus empregos do passado não mais 
existem. Vivemos uma profunda e ampla trans-
formação estrutural do emprego por conta do 
avanço da tecnologia e da reconfiguração do 
mercado. E agora, para muitos, cai a ficha que 
como tudo na vida existem ônus e bônus em 
tudo que envolva negócios. E isso cria uma 
nova realidade fazendo emergir uma geração 
de novos empreendedores forjados na maior 
crise recente da humanidade.

Como sempre no consumo e no varejo 
é fundamental cuidar do presente, com a 
“barriga no balcão” sem tirar os olhos do 
futuro, mesmo no meio dessa tempestade 
mais do que perfeita, é interessante consi-
derar esses pontos, ainda que, eventualmen-
te, ambiciosos demais em sua proposta para 
este momento. Simples e genuíno desejo de 
compartilhar percepções.
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