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De 16 a 19 de maio
No Transamérica Expo Center – São Paulo
Programe sua visita para a maior feira de
Natal da América Latina

Bronner’s, uma das
maiores lojas de Natal
do mundo
Cromus e Roka Ideias
e Objetos, dois cases
de sucesso
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Material para artesanato
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Velas decorativas
Aromatizantes e perfumaria
Embalagens decorativas
Suprimentos para lojas
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A feira que você conhece, na
data certa e na hora certa.
A Toys, Parties & Christmas Fair é a maior feira profissional
e multissetorial de artigos para Natal, brinquedos, festas
sazonais, artesanato e acessórios da América Latina.
Referência profissional do setor, reúne toda a cadeia
produtiva do mercado em um evento tradicional,
que atrai público comprador de todos os
estados do Brasil e de mais 26 países.
São aproximadamente 150 fabricantes,
importadores e distribuidores
apresentando novidades e tendências
em uma área de 12.000m�.
Você não pode perder essa
oportunidade única de
realizar excelentes negócios.
F aça agora seu pré-credenciamento pelo site

da Grafite: www.grafitefeiras.com.br
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Editorial

Foto: Danilo Máximo

O poder da emoção

R

ecentemente, uma reportagem da revista Veja sobre o que leva as
pessoas a querer consumir ressaltava: o consumo está muito mais
ligado às emoções do que à razão. “Comprar é uma decisão pouco
racional”, observou um psicólogo americano. “Nos negócios, sai-se melhor quem consegue provocar emoções positivas”. Nada mais verdadeiro. De que adianta ter um ótimo produto para vender, se não houver o
desejo de comprar?
O mercado de artigos para Natal, festas sazonais e brinquedos tem
uma grande vantagem nesse sentido – é um mercado movido a emoção. Isso talvez
explique, inclusive, por que ele é um dos menos afetados pelas crises financeiras,
constatação reiterada por vários entrevistados neste número da revista. A começar
pelos expositores da 14ª Toys, Parties & Christmas Fair, que se preparam para apresentar o melhor de suas coleções e se mostram otimistas diante das boas perspectivas
de negócios anunciadas por muitos visitantes que já confirmaram presença.
Exemplos de atuação bem-sucedida, a Cromus, fabricante de enfeites, embalagens e bonecos, e a loja Roka Natal atestam a força de vendas nessas datas comemorativas, em que o fator emocional é o ponto-chave. “Despertar a emoção
é o segredo do sucesso”, segundo a Cromus que, para comportar o crescimento
contínuo, construiu um novo e imenso parque fabril. A Roka não só abriu um espaço
específico voltado a esse segmento, como teve de expandi-lo no último ano, o que
a leva a afirmar que, “com ou sem crise, o Natal alavanca as vendas, pois é uma
data em que afloram os sentimentos e a vontade de consumir e presentear”.
Essa também é a visão da norteamericana Bronner’s, uma das maiores lojas de
ornamentos natalinos do mundo, cuja inspiradora trajetória sempre foi pautada pela
ideia de encantar o cliente. Em entrevista para a Christmas News, seu presidente revela a estratégia que conquistou a fidelidade dos consumidores: criar um universo mágico, onde as pessoas podem reviver o espírito natalino em qualquer época do ano.
O leitor poderá conferir ainda, nesta edição, como as tradicionais e populares
festas juninas, realizadas de norte a sul do Brasil, têm o poder de sensibilizar e alavancar vários segmentos comerciais. Na seção Vendas e Marketing, encontrará boas
dicas no artigo do especialista e professor Cláudio Tomanini, que faz uma análise
crítica das táticas adotadas para melhorar os resultados nas empresas, enfatizando
a necessidade de compreender o atual contexto e, a partir daí, buscar estratégias
eficazes. As Notícias do Mercado contribuem para isso, trazendo atualização e informação. Finalmente, nas páginas do Mercado Nacional, mais uma vez se confirma
a evolução do setor por meio da qualidade, criatividade e riqueza de detalhes dos
produtos apresentados.
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Vendas e Marketing

O que fazer com as equipes
de vendas na crise?
Foto: Divulgação

por Cláudio Tomanini*

N

este último mês, a quantidade
de palestras que realizei extrapolou a média histórica. Empresas
e mais empresas têm requisitado
profissionais de várias áreas para
falar com suas equipes e sugerir
formas de superar, aproveitar e
minimizar a tal crise. A sequência
dessas convenções ou reuniões,
entretanto, causa certa perplexidade. Num primeiro momento,
convidam alguns especialistas,
que designam como “gurus” da
economia, para expor um panorama da situação e avaliar os novos rumos que as atividades vêm
tomando. Percebe-se um clima
de preocupação crescente.
Na etapa seguinte do evento,
executivos responsáveis pelo desempenho comercial da empresa
entram em cena para apresentar
os “excelentes” resultados de 2008
que, em geral, ostentam recordes
espetaculares de vendas, lucratividade e crescimento. Finalmente,
são lançadas as metas, os objetivos
e os desafios que, em nenhum caso
– nenhum mesmo –, são inferiores ao
que já foi conquistado. Pelo contrário, são 15%, até 30% superiores aos
resultados obtidos.
Que paradoxo é esse? Por que
se contrata um especialista em
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economia para falar que o mercado no próximo ano será pífio, menor, que teremos uma queda substancial do PIB, que teremos menos
pessoas comprando, que teremos
restrições de crédito, que o dólar irá
aumentar, que haverá menos consumo, para depois lançar um desafio de vender mais, melhor e com
rentabilidade?
Chegou a hora de colocar as
cartas na mesa. Se continuarmos
assim, teremos de realinhar os objetivos para baixo mês após mês. O
que é necessário, agora, é preparar
as equipes para que entendam o
mercado antes de atendê-lo. Para
isso, é fundamental ensiná-los a usar
ferramentas eficientes que lhes permitam: desenvolver o pensamento
estratégico compreendendo o ambiente que irão encontrar; pensar
à frente em termos estratégicos e
não apenas no tocante ao desempenho operacional; entender que
o profissional vitorioso será aquele
que conseguir elaborar uma estratégia sob medida, capaz de impor
uma vantagem única.
Acertar a mosca e não o alvo.
Este é o novo objetivo das vendas
para 2009. É importante ter em
mente que Não há nada que seja
maior evidência de insanidade do
que fazer a mesma coisa dia após
dia e esperar resultados diferentes.
Vale lembrar que nós, brasileiros, somos competentes para
lidar com cenários difíceis, pois já
superamos:
5 congelamentos de preços;
5 moedas com corte de 12 zeros;
11 índices oficiais de inflação;
11 programas de estabilização;
16 políticas salariais;
18 políticas cambiais;
24 propostas de renegociação da
dívida externa;
25 determinações para corte de
gastos;
54 controles de preço.

Em 164 anos, de 1829 a setembro de 1983, a inflação foi de:
9.018.006.445.190.841.344 % – nove
quinquilhões.
Desta vez, precisamos nos preparar para aprender a olhar o que
todos veem, mas de forma diferente. E isso vai depender:
De como você vê o mercado;
De quanto você acredita no seu
negócio;
De criar diferenciais e pacotes de
valor verdadeiro para os clientes;
De se reinventar todo dia, nos mínimos detalhes;
De transformar tempos adversos
em verdadeiras oportunidades.
É hora de preparar as equipes
para serem estrategistas em suas
áreas e regiões. Cada profissional
terá de, obrigatoriamente, segmentar sua carteira de clientes, elaborando um plano de ação para
cada caso, avaliando para quem
é interessante sugerir cross-selling
(vendas cruzadas) e up-selling (vendas aperfeiçoadas), quem é mais
importante, quem é mais rentável.
Neste ano, teremos mais gente vendendo e menos gente comprando;
por isso, ou fazemos um trabalho
cirúrgico todos os dias, ou abrimos
a oportunidade para nossos concorrentes.
Eu, que abracei a área de vendas como profissão e não como
atividade, acho tudo isso fantástico. É nesse momento que saberemos quem sabe se preparar, quem
sabe pensar, quem sabe planejar e
quem sabe vender.
Não deixe que prognósticos
incertos o atrapalhem e lembrese: não se pode prever ou adivinhar o futuro. Então, construa um.
Boas vendas!
*Cláudio Tomanini, palestrante, consultor e
professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, é sócio-diretor da New Marketing, empresa de estratégias e resultados de mercado.
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NEGÓCIOS

O segredo é
despertar a emoção
P

arece até a fábrica do Papai
Noel. Em um parque fabril de 17
mil m2, localizado em Mauá, na região metropolitana de São Paulo,
cerca de 500 funcionários da Cromus Embalagens trabalham para
transformar mais de 3.000 toneladas de matérias-primas por ano
em artigos decorativos. Entre eles,
bonecos, caixas e sacos para presente, papéis de seda, fitas, bolas,
enfeites para pendurar, guirlandas
e mais uma infinidade de itens ornamentais que contribuem para
incrementar a data mais aguardada do calendário festivo.
Os produtos sazonais, direcionados a datas como Natal e
Páscoa, ocupam posição de destaque dentro da empresa. Segundo o diretor-presidente Eduardo
Aguila Cincinato, a venda desses
artigos na Cromus tem crescido
numa média de 20% ao ano. “Somente a linha de produtos para o
Natal inclui mais de mil itens. É uma
1. Eduardo Cincinato: “O crescimento no
setor deve se repetir nos próximos anos”
2. A Cromus transforma mais de três mil
toneladas de matérias-primas por ano
em artigos decorativos

2
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Fotos: Divulgação/Cromus Embalagens

Expansão da Cromus reflete boas perspectivas para os próximos Natais

1

época muito significativa para a
empresa e a cada ano superamos
as expectativas”, avalia. O diretor
atribui o bom movimento à variedade de produtos que oferecem.
Entre os mais vendidos, estão os
bonecos decorativos e os enfeites
para pendurar, além da linha natalina de porcelana, seguidos das
embalagens natalinas. No catálogo geral, os carros-chefe são os sacos para presente, a linha escolar
e as embalagens flexíveis.

Há 16 anos nesse mercado,
a Cromus é pioneira na produção de embalagens-saco para
presentes em filme plástico resistente, fino e metálico e se tornou
referência nacional, atuando nas
mais diversas frentes desse setor.
Em 2008, ampliou sua estrutura
inaugurando o parque em Mauá,
com área fabril e administrativa,
casa de tintas e refeitório, e hoje
atende a encomendas de todas
as regiões do Brasil. “Da primeira
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1
1. O catálogo da Cromus abrange
bonecos, enfeites e embalagens
2. Linha de embalagens Scarlet, um dos
lançamentos da Cromus

máquina de corte e solda até a
Omet VF 670 instalada no novo
parque fabril, foram anos de visão
empresarial, profissionalismo, investimento e dedicação, sempre
procurando transmitir aos consumidores e aos parceiros essa disposição de oferecer as mais modernas
embalagens, com qualidade e variedade, ajudando-os a fazer bons
negócios”, relata Cincinato.
A empresa conta com um
showroom de 200m2, onde exibe
as novas linhas e indica maneiras
de expor os produtos no pontode-venda, além de trazer inovações em decoração de árvores,
guirlandas e mesas natalinas. Para
estar à frente do mercado, o diretor considera necessário apresentar produtos diferentes a cada
lançamento de catálogo e desenvolver novas ideias e soluções
constantemente. “Acabamos de
lançar, por exemplo, uma linha
especial de caixas para presentes
com preços atrativos”.
Como elemento diferencial, a
Cromus oferece a opção do autosserviço para o mercado varejista. Na linha de caixas e sacos de
presentes, o consumidor encontra produtos unitários nos pontosde-venda, podendo escolher a
estampa e a medida que deseja adquirir. A empresa procura
14
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2

também manter uma equipe de
profissionais especializados para
estreitar o relacionamento com
os compradores, atitude que considera fundamental para se obter
bons resultados. De acordo com
o diretor-presidente da empresa,
o respeito ao mercado de varejo
e ao consumidor é um dos fatores
que determinam o sucesso das
atividades.
Outra prioridade é a antecipação às necessidades dos clientes.
“Buscamos estar sempre a par das
novas tecnologias e produtos existentes no mercado, trazendo para
os consumidores o que há de mais
moderno”, afirma Cincinato. Os
clientes iniciam suas compras para
as datas comemorativas com meses de antecedência; a Cromus,
por sua vez, começa seu planejamento até um ano antes. Todos
os departamentos envolvidos se
organizam para a produção, desde a aquisição dos materiais, os
projetos de arte e a fabricação
dos produtos até a edição do catálogo no prazo certo.
Para o diretor da empresa,
acompanhar feiras especializadas
no ramo é a melhor maneira de
manter-se atualizado quanto às
tendências. “Feiras como a Toys,
Parties & Christmas Fair atraem profissionais e compradores que estão
focados nos produtos sazonais.
Participar significa estar inserido no
mercado, além da oportunidade
de ampliar contatos. O cliente entra num mundo encantado, e isso
favorece o relacionamento, a fide-

lidade e o crescimento contínuo
da cadeia comercial. A feira é ótimo negócio para o expositor, pois
mais que gerar vendas, gera experiências de consumo. É isso que
temos de buscar sempre: emoção,
sentimento”.
Dentro dessas diretrizes, a Cromus investe expressivamente no
mercado natalino. “Estamos sempre apresentando ao cliente soluções diferenciadas em embalagens, agregando valor e emoção
aos produtos. O ato de presentear
é algo singular, que merece todo
o requinte e a sofisticação que o
Natal propicia”, diz Eduardo. Segundo ele, a Toys, Parties & Christmas Fair contribui para que a linha de Natal da Cromus cresça
a cada ano. “Apresentamos na
feira um mix diferenciado e extenso de produtos, fornecendo ideias
para os nossos clientes – a forma
de exposição em nosso estande
encanta ao primeiro olhar, o que
inspira o lojista a também querer
encantar seu consumidor”.
O diretor mostra-se otimista
quanto às perspectivas para o setor de artigos de Natal e festas sazonais. “Este é um segmento que
vem crescendo muito no Brasil,
situação que deve se repetir nos
próximos anos. A cada ano o Natal supera nossas expectativas; é
um mercado em franca expansão.
Nesta época, todos querem encantar, envolver, cativar. A magia
do Natal sempre contagia e emociona. O segredo para o sucesso é
despertar essa emoção”.

internacional

Um lugar onde sempre é Natal

Fotos: Bronner’s CHRISTmas Wonderland

Não é preciso esperar até dezembro: na Bronner’s Christmas Wonderland,
os sinos de Belém tocam o ano inteiro

1

M

ais que uma infinidade de
artigos temáticos, a Bronner’s
Christmas Wonderland, uma das
maiores lojas de Natal do mundo,
oferece aos clientes e visitantes a
experiência do espírito natalino e a
sensação de estar num lugar encantado. Localizada em Frankenmuth, a
pequena Bavária de Michigan (EUA),
a loja fica aberta 361 dias por ano (fecha apenas em 1º de janeiro, na Páscoa, no Dia de Ação de Graças e no
Natal), conta com uma capela em
suas instalações (aberta diariamente
para visitas) e apresenta um show de
luzes todas as noites. Com isso, recebe mais de 2 milhões de visitantes durante o ano inteiro, que vêm de todos
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os cantos do mundo para mergulhar
num universo onde sempre é Natal.
Segundo o presidente da empresa, Wayne Bronner, o segredo para
manter a estabilidade das vendas
quando se trabalha com produtos
sazonais é estimular as pessoas a visitar a loja durante o ano todo, e não
só nos períodos das festas. “Procuramos enfatizar como é agradável
experimentar o espírito natalino em
qualquer época”, salienta. Ele lembra
que, mesmo em tempos difíceis para
a economia, as pessoas continuam
celebrando o Natal. Consciente disso,
“a Bronner’s procura fornecer diversos itens para enfeitar e tornar ainda
mais agradáveis esses momentos de

festa”. Uma visão assertiva, que tem
rendido bons frutos: de acordo com
a gerente de vendas, Anne Koehler, a
loja vendeu 3,5 milhões de unidades
em 2008.
A história da loja começou quase
por acaso, há 64 anos, quando Wally
Bronner pintava placas no porão da
casa de seus pais. “Comerciantes de
Clare, Michigan, encomendaram
painéis com motivos natalinos para
enfeitar os postes de luz da cidade,
o que inspirou Bronner a investir num
novo negócio: decoração de Natal”, conta a assistente de comunicação Lori Libka. “Não demorou muito
para que começassem a aparecer
compradores de outras localidades

internacional
e, junto com eles, as esposas que os
acompanhavam nessas viagens de
negócios e passaram a solicitar objetos decorativos para suas casas”. Ela
ressalta que a atenção dada a esses
pedidos, aliada à sensibilidade para
perceber as mudanças de mercado
e atender as necessidades dos clientes foram fatores decisivos para a
expansão das atividades. Tanto que,
ainda hoje, o público-alvo da loja é
constituído principalmente por mulheres na faixa dos 25 aos 55 anos e
é comum receber a visita de famílias
inteiras.
Uma das características que
identifica a Bronner’s é a variedade.
O catálogo inclui aproximadamente
50 mil enfeites e presentes para todas
as estações, motivos e bolsos. Entre
os inúmeros itens, encontram-se ornamentos de Natal e de Páscoa,
pinheiros artificiais, luzes decorativas,
presépios, peças para colecionadores e até uma incrível coleção de
botas decorativas, bastante tradicionais na América do Norte. São
importados milhares de artigos de
países como Alemanha, Polônia,
Itália, Rússia, República Checa e
China. A maioria dos produtos e os
principais lançamentos, renovados
semanalmente, encontram-se disponíveis também no site da loja. Além
disso, a empresa opera uma revendedora, uma divisão atacadista e
uma divisão comercial que fornece
luzes e projetos de decoração para
cidades, parques, shopping centers,
igrejas e estúdios de cinema.
Para estar sempre atualizada
quanto às tendências do mercado

– requisito fundamental – a empresa
participa de feiras setoriais ao redor
do mundo e assina diversos periódicos especializados, conforme revela
a gerente de vendas Anne Koehler.
Outro fator considerado determinante para o sucesso da loja é ter produtos únicos e exibi-los de forma atrativa. “Nossos ornamentos feitos de
fibra de vidro, por exemplo, líderes
em venda, são exclusivos da loja. As
peças são produzidas em indústrias
locais e depois pintadas na Bronner’s
pelos artistas da empresa”.
Lidar com o comércio de produtos sazonais impõe alguns desafios.
Lori destaca a necessidade de manter um inventário substancial dos artigos no decorrer de todo o ano e
balancear a equipe de funcionários entre as estações de pico de
vendas e as mais fracas. A seu ver,
entretanto, há mais benefícios do
que dificuldades. “Apenas diria que
temos de ser muito bons em projetar os estoques necessários, porque
pode ser tarde demais para reabastecer quando chega a estação de
pico. O quarto trimestre fica bastante intenso, mas temos três trimestres
para nos organizar, tempo suficiente
para estarmos bem-preparados”.
Os meses mais movimentados
são outubro, novembro e dezembro.
Mas, para manter as vendas aquecidas fora dessa época, a loja adota
uma série de estratégias, como gôndolas de liquidação com produtos
em queima de estoque, ofertas ocasionais de frete grátis para compras
feitas na loja, por telefone ou online,
e descontos promocionais. No mês

3

2
de fevereiro, por exemplo, quando
se comemora o Valentine’s Day (dia
14), os clientes ganham um desconto de 14% ao efetuar uma compra
de 14 dólares ou mais. Próximo ao
dia de San Patrick, celebrado em 17
de março, os visitantes têm desconto
de 17% em produtos de 17 dólares ou
mais, durante um período de duas
semanas. E assim por diante.
“O Natal desperta sentimentos
positivos. Talvez por isso as pessoas
gostem de comprar artigos natalinos em qualquer estação do ano”,
enfatiza Wayne Bronner. Nada melhor, portanto, do que proporcionar um ambiente em que se possa
reviver essa emoção a qualquer
momento – o que, com certeza, a
Bronner’s consegue fazer com muita
competência.
1. O catálogo da loja inclui aproximadamente
50 mil itens
2. O presidente Wayne Bronner e seu filho
Dietrich, gerente de desenvolvimento de produto
3. Produtos expostos de maneira atraente
garantem o sucesso da loja
4. Um dos projetos de decoração desenvolvidos
pela Bronner’s

4
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Sob as bênçãos dos santos
2

1
calendário oficial religioso consagra
os dias 13, 24 e 29 de junho a Santo
Antônio, São João e São Pedro, respectivamente. Mas os festejos em homenagem aos santos católicos ocorrem durante todo o mês. De norte a sul do Brasil,
ruas, escolas, igrejas e vitrines se enfeitam,
e crianças, jovens e adultos se vestem a
caráter para pular fogueira, dançar quadrilha, soltar fogos e degustar comidas e
bebidas típicas das Festas Juninas.
Para garantir a diversão nestas tradicionais e populares manifestações do
País, vários setores da economia trabalham a todo vapor pelo menos um mês
antes da primeira fogueira se acender. As
confecções começam a encomendar
os tecidos em abril e, a partir da segunda
quinzena de maio, as lojas começam a
decorar as vitrines e fazer promoções de
artigos juninos. As barracas de brincadeiras aquecem o comércio especializado
em lembrancinhas, cresce o consumo
de amendoim para suprir a demanda
por pé-de-moleque e paçoca de rolha.
A gama de pessoas que se beneficiam
direta ou indiretamente com a venda de
produtos ligados às festividades é extensa: são fabricantes, comerciantes e artesãos de calçados, tecidos, fantasias, chapéus, fogos de artifício, bonecos, balões,
aviamentos, materiais de decoração de
festas, doces, enfim, gente que só tem
motivos para homenagear o trio de santos de junho.
Marcel Solimeo, economista-chefe
da Associação Comercial de São Paulo, salienta que não são apenas as lojas
especializadas em artigos para datas
específicas que lucram com as Festas
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Juninas. Muitos supermercados, por
exemplo, montam barraquinhas com
guloseimas em pontos estratégicos
para promover a venda de produtos ligados a essas festividades. E apesar da
crise financeira mundial, Solimeo aposta no aumento das vendas no comércio de artigos juninos, embora em ritmo
menor em comparação ao mesmo período do ano passado. “Até setembro
de 2008, o crescimento foi de cerca de
8%, e as perspectivas para 2009 são de
2% a 3%”, diz.
As previsões da gerente da loja Universo Fantasias, Alessandra Domingues,
são otimistas: “A procura por artigos de
Festas Juninas é muito grande e, ano
após ano, vai triplicando. No ano passado não sobrou nenhum produto, a
demanda foi intensa. Com certeza vou

comprar muito mais neste ano para não
deixar o cliente na mão”.
Há quase 20 anos no mercado, a
rede de lojas Rica Festa começa a se enfeitar para as Festas Juninas já em maio.
Contudo, é em junho que todas as vitrines
exibem o tema e até mesmo os funcionários se caracterizam. “Normalmente,
há um crescimento de cerca de 15% nas
vendas em relação aos outros meses, exceto outubro, por conta do Halloween, e,
obviamente, dezembro, no Natal”, diz a
assessora de comunicação da rede, Natália Gonçalves. “Como vamos aumentar
nossa linha junina, com fantasias para
adultos e produtos artesanais, esperamos
para este ano um crescimento ao redor
de 18%”, afirma.
Outro setor que ganha impulso nessa
época é o de decoração para festas. A
Mega Iluminação, criada em 1997 (a partir de maio, passa a se chamar Lumear –
Iluminação e Decoração), dedicou-se no
início à iluminação externa de Natal. “Nos
últimos anos, diversificamos nossa atuação e, em 2008, fizemos a decoração de
Foto: Divulgação Lumear

O

Foto: Divulgação Rica Festa

Foto: Divulgação Lumear

Comemoradas de norte a sul do País, as tradicionais Festas Juninas beneficiam o comércio e a indústria
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Juninão para Todos
No Triângulo Mineiro, mais de 50 festas juninas agitam a cidade de Uberaba
entre junho e julho, com shows, quadrilhas, barracas de brincadeiras e comidas
típicas. É o ‘Juninão para Todos’, projeto
da prefeitura local que apoia a manifestação popular, promovida por associações de bairros, igrejas e escolas.
Já no centro-oeste do Estado, nem
bem junho começa e o estouro de rojão
é ensurdecedor. Bênção para os cofres
de oito cidades da região, que têm nos
fogos de artifício sua principal atividade
econômica. As 75 empresas que fabricam desde simples estalinhos até pólvora de propulsão transformaram esse polo
no segundo maior produtor do mundo
(perde apenas para a China). Segundo
dados do Sindicato das Indústrias de
Explosivos do Estado de Minas Gerais
(Sieemg), as Festas Juninas consomem
cerca de 10% da produção local.
No Nordeste, em especial em Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande
(PB), Caruaru (PE) e Feira de Santana
(BA), o dia de São João, como a popu-

lação local se refere às Festas Juninas, só
perde em importância de vendas para
o Natal. Há quem considere esse período o verdadeiro Carnaval nordestino.
Para se ter uma ideia, só em Juazeiro do
Norte, o Juá Forró diverte a população
durante mais de quinze dias seguidos de
festa, com shows, dança, fogos, comidas típicas e exposição de artesanato,
entre outros eventos.

Foto: Divulgação Socicam

Festa Junina do Central Plaza Shopping,
na zona sul de São Paulo, que foi muito
bem aceita”, conta Vanessa Vilela Siqueira, diretora da empresa, que também faz
montagens para particulares.

‘Arraiá’ de luxo
Hotéis à beira-mar ou no campo
também investem na data para atrair
hóspedes. Durante o mês de junho, bandeirinhas e balões coloridos enfeitam as
áreas comuns, o cardápio inclui comidas típicas, e a equipe de recreação,
paramentada para a época, comanda

1. Decoração junina montada pela
Lumear no Central Plaza Shopping, em
São Paulo
2. Os acessórios de decoração típicos
de festas juninas, da Rica Festa, são
bastante requisitados
3. Detalhe da decoração no Central
Plaza Shopping
4. Os terminais rodoviários administrados
pela Socicam são enfeitados com
bonecos e ambientações características
das festas juninas

4
brincadeiras tradicionais, como corridade-saco, ovo-na-colher e cobra-cega,
como ocorre no Grande Hotel São Pedro (SP). O Eco Resort de Angra (RJ)
também monta espaço para quadrilha,
com o casamento da noiva, e barraquinhas com guloseimas a partir da
segunda quinzena de junho. É raro, porém, que essas festas sejam abertas ao
público em geral, como no Hotel Solar
Fazenda do Cedro, em Petrópolis (RJ),
onde o valor da entrada pode ser usado para brincar e comer, inclusive para
assar batata doce e milho na providencial fogueira que aquece as frias noites
de junho na serra fluminense.
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BRINQUEDOS

Para aprender brincando
Atualmente, uma grande preocupação dos consumidores de brinquedos é comprar produtos que, além de
divertidos, funcionem como instrumentos de educação.
A preservação ecológica, a elaboração de produtos que desenvolvam o raciocínio e a criatividade e a atenção
para o importante papel das brincadeiras na socialização das crianças são alguns itens em pauta no mercado.
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1. Jogo de encaixe colorido, da Bicho de Pau
2. Pura diversão, os carrinhos da linha BAO, da
Dican, tocam música, correm e dançam!
3. O teclado Miau, da Dican, contribui para
o desenvolvimento da fala, da coordenação
motora e da criatividade: vem com 20 músicas e
grava as composições da criança
4. Jogo Quadro a Quadro, da Brinquedos Estrela.
Quem formar a sequência primeiro vence!
5. Para simular a vida real com muita diversão:
Jogo da Vida Feliz, da Brinquedos Estrela
6. A Enciclopédia de Jogos, da Mitra Officina
de Criação, traz mais de 20 jogos de tabuleiro
de países e épocas diferentes. Acompanha um
encarte com o histórico e as regras de cada jogo
7. Monte-Car Tunados, da Mitra Officina de
Criação: para montar, criar e brincar!
8. Bichinhos que vêm na lata! Na foto: Flor
Vermelha, da coleção Fofinhos Florzinhas. Da
Potinho de Carinho

MERCADO NACIONAL

NATAL

O verdadeiro significado do Natal
Da guirlanda aos presentes, todos os signos do Natal têm um sentido e uma história…
Anunciando a chegada das festas, a guirlanda na entrada das casas recebe os visitantes com votos de boa
saúde. A árvore de Natal significa a fertilidade e a vida: quanto mais carregada de enfeites – fitas, bolas, laços e
penduricalhos –, mais fartos serão os frutos do ano que chega. Os presentes representam as boas-vindas dos Três
Reis Magos ao menino Jesus. E o bom velhinho teve sua figura inspirada na história do bispo São Nicolau, famoso
por ser muito solidário e caridoso.
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1. Enfeite de rena, da Artesania: aposta no dourado para a decoração de Natal
2. Duende para pendurar na porta, da Coisas de Aninha
3. O boneco de neve Germânia, da Decorville, dança e toca música!
4. Bonecos de neve de resina, da Mabruk
5. Sacola decorada da Gift Bags (as fitas e os papéis não acompanham o produto)
6. Porta-velas feito de sementes, da Sementes Sementes
7. Riqueza de detalhes no anjo da Fabiamce, feito de resina, com aplicações de bordados
8. Borboletas decoradas com paetês, da Melyana
9. Novidades na linha de Natal, da AD Velas
10. Boneco da linha Natal, da Potinho de Carinho
11. Árvore de Natal Rochelle, da Stella Ramos
12. Divertidos bonecos natalinos da Tita Noel
13. Anjinhos para árvore de Natal confeccionados manualmente, da Gigi Fazendo Arte
14. Estrela de tecido gliterizado e armação de madeira especial, da Ateliê Bellos Ballões

13

14

Christmas News abril 2009

21

MERCADO NACIONAL

FESTAS SAZONAIS
Decoração caprichada

Cada vez mais as pessoas capricham na hora de decorar festas como Páscoa, Halloween e comemorações
juninas. Os profissionais da área estão sempre pesquisando e inventando artigos diferentes para surpreender o
consumidor. O resultado são produtos muito bem elaborados, com qualidade e diversidade.
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1. Quadro rústico com espantalho de patchwork e detalhes de
cerâmica. Libélulas e borboletas decorativas, feitas de tecido e
miçangas. Da Gigi Fazendo Arte
2. Guirlanda Cara de Coelho, da Coisas de Aninha
3. Chapéu Bobo da Corte, da Comercial Monita
4. Embalagem de Páscoa com visor transparente. Linha Família
Black, da Cromus
5. O boneco Espantalho Abóbora, da Comercial Monita, tem pernas
que ‘crescem’
6. A Decorville apresenta os bonecos Coelho Provence e Coelho Tricô
7. O Mega Confeste, da Mundo Bizarro, lança confetes a até 15
metros de altura!
8. Bruxa Filó Moranga, da Decorville
9. Ao colocar uma vela na Moranga Lanterna Cerâmica, da
Decorville, o desenho se reflete na parede
10. Embalagens de papel-cartão, da Cromus: bolsinha Páscoa
Charme, ideal para bombons, ovinhos, pães de mel e lembrancinhas,
e caixa Sonho de Coelho, disponível em três tamanhos
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Atualização e negócios na maior
feira de Natal da América Latina
Na 14ª Toys, Parties & Christmas Fair, os expositores prometem surpreender com a diversidade de produtos originais
Fotos: Danilo Máximo

É

grande a expectativa para a 14ª
edição do maior e mais importante
encontro da América Latina, que reúne profissionais dos setores de Natal,
festas sazonais e brinquedos. Durante
o evento, de 16 a 19 de maio de 2009
no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo, fabricantes nacionais
e do exterior, importadores e distribuidores de todos os cantos do território
nacional apresentarão as tendências
e novidades disponíveis no mercado
mundial. Serão ministradas também
palestras por profissionais especializados, abordando temas de interesse
do comércio varejista. Para os lojistas,
sem dúvida é o momento certo de se
atualizar, programar estoques e fechar
negócios antecipadamente – fatores
imprescindíveis de sucesso nessa área.
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Promovida e realizada pela Grafite Feiras e Promoções, a Toys, Parties & Christmas Fair abrange toda
a cadeia produtiva de artigos de
Natal, brinquedos, festas sazonais,
artesanatos e acessórios, atraindo
visitantes e compradores de todo o
Brasil e de outros 26 países. Em meio
a intensos preparativos, empresas
como IM Streck, Cromus, Decorville,
Fabiamce, Mabruk, Mundo Bizarro,
Stella Ramos, Tita Noel, Estelar, Vitória Christmas, Wanda Hauck, Festas
& Fantasias, Sadokin, Bicho de Pau,
entre muitas outras, planejam cuidadosamente seus estandes para fascinantes e coloridas exibições. O intuito é se destacar pela criatividade,
beleza e qualidade dos produtos,
oferecendo um leque diversificado

de opções que atendam a diferentes perfis de consumo.
“A feira nos dá a oportunidade
de expor os produtos diretamente
para os clientes e potenciais compradores, permitindo divulgar os lançamentos, criar novas parcerias de
venda e distribuição e alcançar de
maneira rápida e concentrada um
número maior de compradores”, afirma Ilan Reznik, sócio-diretor da Mundo Bizarro, empresa de Florianópolis
(SC), que participa pelo terceiro ano
consecutivo do evento. Segundo ele,
com o mercado tão competitivo, o
consumidor passou a levar em conta
não só o preço como a qualidade
e o efeito emocional que o produto
cria, o que tem contribuído para a
melhoria do processo de fabricação,

EspeciaL

escolha de matérias-primas e embalagens atraentes. “Estamos investindo nesse nicho de artigos mais caprichados e com qualidade superior.
Temos mais de 20 modelos de velas
decorativas com efeitos especiais,
entre eles a Florivela Musical, a Bola
Vela e a Vela Encantada em quatro
versões novas, que alternam suas cores depois de acesas, proporcionando um bonito efeito luminoso – foram
especialmente desenvolvidas para o
próximo Natal e serão lançadas nesta Christmas Fair”.
Andréia Olc Tambury, diretora
de Desenvolvimento e Marketing
da Fabiamce, importadora e distribuidora de artigos natalinos sediada em Aparecida de Goiânia (GO),
que participa desde a primeira Toys,
Parties & Christmas Fair, “sem falhar
nenhuma”, confirma: “Os clientes
buscam cada vez mais produtos únicos, de qualidade. Olham também
o preço, mas se o artigo for hiperdiferenciado, o custo deixa de ser obstáculo. Por isso buscamos sempre ino-

vação, tendências e exclusividade
de produtos. O mercado de Natal
e Páscoa evoluiu bastante, com coleções inovadoras alinhadas à modernidade. Na exposição deste ano,
apresentaremos artigos que fogem
do tradicional, com um toque requintado bem brasileiro e tropical. A
feira é um ótimo meio de divulgação,
ampliação da carteira de clientes e
comercialização dos produtos”.
Para Stella Makarian Ramos Fernandes, diretora da Stella Ramos
Christmas & Home Decor, importadora
de artigos natalinos de alto padrão sediada na cidade de São Paulo, expor
na Toys, Parties & Christmas Fair não
apenas permite ampliar a carteira de
clientes num prazo relativamente curto, devido ao contato direto com lojistas, decoradores e compradores de
grandes redes, como permite avaliar
a receptividade dos produtos e saber
quais as cores e modelos que mais
agradam. “O retorno que obtemos na
feira nos ajuda a rever as estratégias e
ter maior assertividade na condução
das vendas ao longo do ano”.
Ela considera que a visitação
ao evento é obrigatória para quem
atua no varejo e, portanto, precisa
estar em dia com os lançamentos
do mercado. “É o momento certo
de ter um panorama das tendências
para o ano, identificar os principais
fornecedores e comprar em primeira mão as novidades que, na maioria das vezes, esgotam nos primeiros
dias do evento”. Stella reitera que os
compradores estão saindo do lugarcomum e buscando variedade na
oferta de itens como um diferencial
competitivo para suas lojas. E promete muita emoção em seu estande
com os novos modelos de árvores,

guirlandas e festões para o Natal e as
novas linhas de velas no segmento de
Home Decor.
Além de qualidade e criatividade, a palavra-chave para se sair bem
nos negócios atualmente, na opinião
de Paulo Streck, diretor da IM Streck, é
confiança. “Os compradores buscam
fornecedores confiáveis em todos os
aspectos. Esse é o principal requisito
para conquistar fidelização”. Com
15 anos de tradição no mercado
de decoração natalina, a IM Streck,
importadora sediada em Porto Alegre (RS), dispõe hoje de um extenso
e diversificado catálogo na linha de
complementos de decoração, acessórios para presentes e festas em geral. Expositora da Toys, Parties & Christmas Fair desde 1997, a empresa se
prepara com otimismo para a edição
deste ano, onde pretende apresentar
a melhor coleção de fitas decorativas
e adornos dos últimos anos, com novos itens da linha Polar, que tanto tem
cativado o público.
“Os produtos se renovam ano a
ano, especialmente no tocante ao
design”, ressalta Paulo Streck. “As
festas de época e a criatividade
dos organizadores evoluíram muito,
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e o avanço tecnológico nos processos de produção e materiais contribui para que possamos desenvolver
novas ideias e atender às crescentes exigências do mercado. A feira
de maio é a grande oportunidade
de mostrar lançamentos e ganhar
a preferência dos clientes no nosso
segmento. Para os compradores, é
o melhor momento de se atualizar e
descobrir alternativas de abrangência internacional. O mercado está
bastante receptivo, vários clientes
já confirmaram presença e estão
fazendo sua programação de visita

ao evento. Essa manifestação antecipada de interesse gera uma ótima
expectativa de boas vendas!”
Há 10 anos participando da
Toys, Parties & Christmas Fair, a Decorville se sobressai pelo variado
leque de produtos exclusivos, que
abrange desde flores artificiais até
artigos de Páscoa, Halloween e Natal. Situada em Porto Alegre (RS), a
indústria vem preparando um grande número de itens novos para expor na feira, como bonecos que se
movimentam, enfeites com novas
combinações de cores e árvores de
metal. As perspectivas de negócios,
segundo a gerente de marketing,
Laura de Sottomaior Santini, são as
melhores: “O mercado natalino é
um mercado em expansão e não
apresenta sinais de retração – a receptividade para a feira deste ano
comprova que a demanda continua
intensa. Os produtos evoluíram muito
na diversidade de cores e materiais
e os acabamentos estão cada vez
mais elaborados e refinados. Esse é
o nosso desafio: criar produtos ca-

pazes de satisfazer e surpreender os
clientes, aliando preço, qualidade e
design. A Christmas oferece aos expositores a oportunidade de lançar
coleções e ditar tendências para o
próximo Natal, estimulando a criatividade dos compradores com suas
luzes, cores e novidades. O evento
já provou ser uma eficiente vitrine e
um ótimo ponto-de-venda”.
O design criativo e colorido é
o grande diferencial dos brinquedos e jogos educativos da Bicho
de Pau, expositora da Toys, Parties
& Christmas Fair, que tem sua fábrica instalada em Divinópolis (MG).
Feitas de madeira, com conceito
inteligente e esmerada produção
de caráter artesanal, as peças vêm
tendo demanda crescente, o que,
no entender de Wemerson Celestino Silva, diretor da empresa, reflete
a evolução do mercado de consumo: “O brasileiro está aprendendo a trabalhar com os brinquedos
pedagógicos; a aceitação é cada
vez maior. Os pais perceberam o
valor desse tipo de produto intera-

Serviços
Atenção turista de negócios
Devido ao grande número de visitantes previsto para a 14ª Toys, Parties & Christmas Fair South America, sugerimos alguns hotéis
próximos ao local do evento.
Para mais informações, entre em contato com o nosso Serviço de Apoio ao Visitante e ao Expositor – SAVE: (11) 2105-7000
Hotéis		
Individual
Duplo
				
Tryp Nações Unidas		
Blue Tree Towers Nações Unidas
Quality Congonhas*		
Columbia/Real Castilha		
Transamérica		

R$
R$
R$
R$
R$

210,00
199,00
198,00
127,00
370,30

R$ 240,00
R$ 250,00
R$ 228,00
R$ 144,00
R$ 410,70

Hotels		
SGL
DBL
				
Tryp Nações Unidas		
Blue Tree Towers Nações Unidas
Quality Congonhas*		
Columbia/Real Castilha		
Transamérica		

US$ 105,00
US$ 99,50
US$ 99,00
US$ 63,50
US$ 185,20

US$ 120,00
US$ 125,00
US$ 114,00
US$ 72,00
US$ 206,00

Distância
Hotel/Feira
5Km
5Km
8Km
18Km
300m
Distance
Hotel/ fair
5Km
5Km
8Km
18Km
300m

• Valores por apartamento e por noite;
• Hospedagem com café da manhã;
• Taxas hoteleiras e impostos incluídos;
• Valores válidos para apartamentos categoria standard;
Oferecemos Transfer, Hotel / Feira / Hotel, com uso ilimitado
para ida e volta;
Oferecemos Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto;
Temos assistência bilíngue e receptivo trilíngue no aeroporto.
Importante:
* O Hotel Quality Congonhas não oferece transfer para a feira e oferece
o transfer Aeroporto de Congonhas / Hotel / Aeroporto de Congonhas
incluído no valor da diária. (Observação válida somente para a 14ª Toys,
Parties & Christmas Fair South America.)
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Como Chegar

Especial
2

1
3

CICLO DE PALESTRAS
Sazonalidades no Marketing de Varejo
Palestrante: Julio Cesar de Carvalho Camargo
16/05/09 – 14h
Marketing Olho no Olho
Palestrante: Richard Vinic
16/05/09 – 16h30

4
5
Foto: Danilo Máximo

tivo e o quanto ele contribui para o aprendizado e desenvolvimento
da criança”.
A coleção de quebra-cabeças em formato de bichos, jogos como
Fecha Caixa, Corredor, Dominó Espanhol, Jogo da Velha com personagens de fábulas e até o lúdico celeiro de montar não só estimulam o
raciocínio lógico, a coordenação motora e a percepção de formas,
como propiciam o conhecimento da fauna brasileira e de contos lendários clássicos que enriquecem o imaginário infantil. Junto com toda essa
turma cativante, a Bicho de Pau está trazendo para a feira uma linha
de painéis decorativos e brinquedos com personagens natalinos para
incrementar a gama de opções. “É um evento fundamental para nós,
fabricantes, em função do contato direto com os lojistas. Esse encontro
profissional é a oportunidade certa de expor, explicar todo o conceito
da nossa produção e sentir a aceitação dos diversos itens. São fatores
fundamentais para a criação de novos produtos num segmento que
cresce de maneira surpreendente ano a ano”.

6

Vitrine: Comunicação & Experiência de Compra
Palestrante: Heloísa Omine
17/05/09 – 14h
Estudos Modernos da Neurociência Sobre o nosso Comportamento
de Compra
Palestrante: Marco Aurélio Giangiardi
17/05/09 – 16h30
O Desafio das Vendas em Tempos de Crise
Palestrante: Luís Américo Tancsik
18/05/09 – 14h
Comoditização x Diferenciação: Como Agregar Valor aos seus
Negócios Através da Gestão de Marca e Design
Palestrante: Herbert Kanashiro
18/05/09 – 16h30

1. A IM Streck apresenta a melhor coleção de fitas
decorativas e adornos dos últimos anos
2. Velas da linha Rústica, nova coleção da Stella Ramos
3. Os bonecos Halloween Sônicos, da Decorville,
dançam no embalo da música
4. Fugindo do tradicional, a Fabiamce traz produtos
com toque brasileiro
5. Feitos de madeira, os brinquedos da Bicho de Pau
têm conceito inteligente e design diferenciado
6. Uma das versões novas da Vela Encantada, da
Mundo Bizarro, que muda as cores depois de acesa
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Tudo que existe de Natal estará aqui. Programe-se.
A Toys, Parties & Christmas Fair é reconhecida internacionalmente como a porta de entrada para o mercado brasileiro. Os maiores e
mais tradicionais fabricantes, distribuidores e importadores do Brasil e do exterior apresentarão na feira todas as novidades disponíveis no
mercado. Veja na lista abaixo todas as empresas que confirmaram a sua presença na feira*:

1001 PRESENTES
AD VELAS DECORATIVAS
ARTESANIA
ART’S DE SANTA BÁRBARA
ATELIÊ BELLOS BALLÕES
BAZAR WANG
BICHO DE PAU
BIRA BRINQUEDOS
BTC
CARNAVAL STORE
CBR
COISAS DE ANINHA
COMERCIAL MONITA
CRISTALERIA BRUXELAS
CROMUS EMBALAGENS
D’DRAPÊ
DECORVILLE
DEMELO IMPORTADORA
DGD DECORAÇÃO E NATAL
DIPLOMAT
E F SEMI JOIAS
EMPÓRIO ARTESANAL
EMPÓRIO DAS FLORES
EMPÓRIO DOS BORDADOS
ESTELAR
FABIAMCE
FABIOLA
FASCINATIONS
FENIX BRASIL
FESTAS & FANTASIAS
FLATHA VELAS
GEGUTON
GIFT BAGS by Cristiane Acevedo Montano
GIGI FAZENDO ARTE
IMANGEL
IM STRECK IMPORTAÇÃO
INFINITY
KAWA FESTA
LAÇO DE FITA
LIGHTWAY
LLA LHOLA
LUCIANA KING
LUMEAR
LUZ & FORMA
LUZES DE NATAL
MABRUK

MELYANA
MOVIMENTO DAS CORES
MUNDO BIZARRO
NAJAR
NASCENTE PRESENTES E DECORAÇÕES
NATALUZ
NOVA LUZ
NSW BICHOS DE PELÚCIA
OFICINA SILVA
PAPAI NOEL EXISTE
PH FIT
PIFFER & CIA
PRANATAL
RIBEIRO E PAVANI
RICSEN
RM EMBALAGENS
SADOKIN
SEMENTES SEMENTES
STELLA RAMOS CHRISTMAS & HOME
SUL BRASIL
TATI & ARTE
TECELAGEM MELLO
TENTAÇÃO
TERRANOVA
TÊXTIL ASSUMPÇÃO
TITA NOEL
TREM DE PANO
TUPINAMBÁS ARTESANATO
VANY
VELAS GLIMM
VILLA 90 MIX
VINTAGE WORLD
VITÓRIA CHRISTMAS
WANDA HAUCK
WINMAX
XILYA
ZONA LIVRE IMPORT
ZOPPI
Internacionais:
10 EXPOSITORES - CHINA INTERNATIONAL
AMPELCO RIBBON COMPANY - Estados Unidos da América
RHODE ISLAND NOVELTY INC. - Estados Unidos da América
XING YANG ISAKA INC. - Estados Unidos da América
HONG KONG ORANGE ELEPHANT CO. LTD. - Hong Kong
J LUEBER GMBH - Alemanha

Total Expositores 99 *Lista atualizada em 17/03/09
Visite nosso site: www.grafitefeiras.com.br
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Uma feira de sucesso
Foto: Divulgação Salex

A realização simultânea dos eventos 14ª Toys, Parties & Christmas Fair e Salex será vantajosa
para visitantes e expositores

Q

uem visitar a 14ª Toys, Parties
& Christmas Fair poderá ver,
no mesmo dia, a 20ª Salex – South
American Leisure Exhibition. Neste
ano, os organizadores das duas
feiras estabeleceram uma ligação
entre os dois eventos realizados no
Transamérica Expo Center: a Salex, de 14 a 16 de maio, e a Toys,
Parties & Christmas Fair, de 16 a 19
de maio.
“Essa combinação de datas
traz grandes benefícios para os
dois eventos, que ganham mais
área e expositores, além de um
público direcionado maior e ampla divulgação na mídia”, observa Tânia Salles, diretora da Salex.
“Para os visitantes, aumenta o
leque de produtos oferecidos. Na
edição anterior da Salex, recebemos 7.500 pessoas. Neste ano,
nossa expectativa é receber 15
mil pessoas de todo o Brasil e várias partes do mundo. Esse acréscimo se deve à simultaneidade
com a Toys, Parties & Christmas
Fair, que expõe produtos atrativos
também para os nossos visitantes,
como brinquedos e artigos para
festas sazonais. Vários clientes já
manifestaram seu apoio à iniciativa que, segundo eles, será vantajosa para todos”.

De acordo com Tânia, a Salex
constitui uma excelente oportunidade para apresentar tendências
e inovações e estreitar o relacionamento comercial entre empresas
brasileiras e o mercado internacional. “A realização simultânea com
a Toys, Parties & Christmas Fair vai
agregar valor ao evento, pois é
uma feira consolidada no mercado, de grande repercussão”.
Em sua 20ª edição, a Salex é reconhecida como a maior feira de
entretenimento e lazer da América
Latina. Apresenta as novidades
em equipamentos nacionais e importados para buffets infantis, parques de diversão, casas de boliche
e de bilhar, modernas estações
multimídia para áreas de lazer em
shopping centers, hotéis e escolas,
entre outros. Em meio à grande
variedade de produtos expostos,
destacam-se jukeboxes, autoramas, minicampos de golfe, camas
elásticas, simuladores e brinquedos
infláveis. “É uma feira muito aguardada pelo mercado”, afirma Tânia.
“Os compradores esperam o even-

to para realizar seus negócios, pois
sabem que é onde são lançadas
as novidades do setor”.
Na Salex, os visitantes encontrarão estandes de empresas
como ABLF - Associação Brasileira de Licenciamento Fonográfico; Adibra; BR Play; Brinquedos.
com; Criatronic; Diverlee; Editora
Globo; Editora Casa Dois; Emparks; Fábrica de Diversões; Festas
Infantis – Portal; Fibrasmil; HTR; IoTec; Imply; Joal Brinquedos; Jundiá Sorvetes; Mãos de Cera; Matic; Mediterrâneo Plásticos; Mega
Gigante; Mix Gigante; Moveleiro
Dourado; NG Box; Nova Atrações; Paula – Portal; Pimenta Balões; Portal Festas; Race Boy; R&M
Informática; Revista Festa e Cia.;
Revista Parabéns ABC; Tecnopires; Tocha; e Tic Toy. Há também
participantes estrangeiros, como
a argentina Felimana Luna Park;
as italianas Ferretti International;
Fun Italian; Guzzi Eugenio; Ital Resina; Memo Park; MP Group; Motoi
Group; a norteamericana Iaapa
e a canadense Punchline.
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Investimento
com retorno garantido
Fotos: Divulgação

Há 16 anos no mercado de decoração, a Roka expande suas atividades e implanta
uma grande loja especializada em artigos natalinos

Para Rosa Rigon e sua filha Koka, o Natal é
uma data muito importante

R

osa Rigon sempre foi fascinada
por artigos para casa. Moradora
de Florianópolis, após passar longo
período fora, ao retornar à cidade
constatou que o mercado de presentes e utilidades estava mal aproveitado. Foi assim que surgiu a ideia
de montar, em 1993, junto com a filha Koka, a Roka Ideias e Objetos. O
projeto deu tão certo que as duas
salas ocupadas inicialmente no
centro da capital catarinense tiveram de ser ampliadas e mais duas
lojas foram abertas, no Floripa Shopping e no Shopping Iguatemi.
Desde o início, o espaço dedicado ao Natal tinha grande importância para elas. Nas últimas semanas do ano, chegavam a tirar os
outros artigos da loja para “vesti-la”
de Natal, deixando apenas produtos relacionados com a data. O retorno era sempre compensador e,
como a quantidade de itens natalinos aumentava cada vez mais, as
proprietárias se sentiram motivadas
a abrir um espaço dedicado espe-
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cialmente a esse segmento. Valeu
a pena. A Roka Natal, que funciona
de outubro a dezembro, já expandiu as atividades e conquistou a
preferência dos consumidores.
As primeiras montagens da loja
temática foram feitas em áreas
abertas de shoppings e em casas
alugadas especialmente para essa
finalidade. Até que, em 2008, o
Shopping Iguatemi ofereceu à Roka
Natal uma área com 500m2, a oportunidade certa para que as duas
empreendedoras ampliassem o estoque e se esmerassem ainda mais
na exposição dos produtos: “Apresentamos 45 tipos de árvores montadas e 45 decorações diferentes”,
comenta Rosa. “Sem contar toda
a gama de produtos que entra na
organização da festa, como o caminho de mesa, louça e guardanapos, castiçais, velas, enfim, todos os
acessórios específicos para a data.
Oferecemos também uma opção
gourmet, tradição nossa que faz
grande sucesso: bolachinhas de

mel confeitadas, iguais àquelas
que nossas avós faziam”.
Os resultados da nova empreitada superaram as expectativas.
“Com crise ou sem crise, o Natal
é muito bom para alavancar as
vendas”, avalia Rosa. “É uma data
em que afloram os sentimentos de
família, as pessoas querem estar
reunidas, trocar presentes e consumir. Para se ter uma ideia, essa
segmentação incrementa o faturamento em cerca de 30%”.
Em sintonia com o mercado
Os motivos determinantes para
o sucesso da Roka Natal, segundo
Rosa Rigon, são, em primeiro lugar,
o feeling para escolher as peças e
os produtos. “Levamos em consideração a procedência, a qualidade,
ao mesmo tempo que procuramos
aliar beleza e praticidade. Cerca
de 80% dos produtos que oferecemos são importados. As novidades,
vamos buscar em nossas viagens
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para o exterior e sobretudo na Toys, Parties & Christmas Fair,
que é essencial, pois é lá que conferimos o que está chegando ao mercado e as tendências para a decoração natalina. Todos os anos a gente acha que não vai acontecer
nada de novo no Natal, mas sempre surgem lançamentos.
Procuramos de todas as maneiras satisfazer nosso cliente,
que é muito antenado, sabe distinguir os artigos diferenciados e tem bom gosto”.
Outro cuidado da empresa diz respeito ao atendimento. “Atender bem é primordial, por isso investimos
muito em treinamento de equipe, chegando até a proporcionar viagens de pesquisas para alguns funcionários. Focamos no que o cliente deseja, nunca tentando
empurrar o que ele não quer, mas procurando entender
e suprir suas necessidades. No Natal, a gente oferece
um serviço personalizado: as pessoas que compram a
árvore ou a decoração têm direito à montagem gratuita. Além disso, servimos como consultores avaliando,
por exemplo, quantos enfeites e luzes são necessários
para deixar a árvore que ele está adquirindo com visual
bonito e atrativo. O acompanhamento e a orientação
que proporcionamos é fundamental no nosso ramo de
atividade”.
A importância de um bom planejamento
Para contornar a sazonalidade das vendas, a proprietária da Roka adverte que é preciso, antes de mais nada,
administrar muito bem as compras. “As compras de produtos para o Natal são planejadas desde o início do ano.
Temos de investir cedo e nos preocupar com uma boa
negociação. Para evitar problemas de estoque, montamos uma central de distribuição para todas as nossas
lojas. As mercadorias adquiridas na Christmas Fair costumam ser entregues entre junho e agosto. O maior problema são os produtos importados, que correm o risco
de atrasar por motivos de greve portuária ou entraves na
alfândega. Precisamos estar atentos em relação a esses
possíveis transtornos”.
Rosa Rigon considera essencial manter-se atualizada
para se sair bem nesse tipo de comércio. “Nossa meta, no
momento, é incrementar as novidades”, enfatiza. “É uma
característica da Roka oferecer sempre o que está sendo
lançado nacional e internacionalmente, ter uma rotatividade constante de produtos”.

NOTÍCIAS DO Mercado
Os diretores da Grafite Feiras e
Promoções, Tarso Jordão, Frederico
Cury e Daniel Jordão, e Jutta Bowman, diretora da Christmasworld
Fair, uma das mais importantes feiras
de Natal do mundo, realizada em
Frankfurt, Alemanha, reuniram-se
para discutir a evolução do mercado natalino e a interferência da crise
econômica no setor. Entre os temas
de destaque, foram ressaltadas a
importância da feira no estímulo ao
mercado e as estratégias de promoção adotadas pelas maiores feiras
de Natal do mundo: Toys, Parties &
Christmas Fair e Christmasworld Fair.

GRAFITE RECEBE HOMENAGEM PELA 4a VEZ CONSECUTIVA
Pela quarta vez consecutiva, a
Grafite Feiras e Promoções foi uma
das empresas homenageadas no
IV Encontro do Setor de Feiras e
Eventos pela sua contribuição para
o desenvolvimento do Turismo de
Negócios no Brasil. Realizado pelo
Grupo Radar no dia 5 de fevereiro
no Sheraton São Paulo WTC Hotel,
o evento teve como objetivo reunir

líderes, promover ideias e fortalecer
o crescimento do setor. Estavam
presentes o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o presidente
da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho,
e, representando a Grafite, Tarso
Jordão, presidente da empresa,
Frederico Cury, diretor-executivo, e
Cristiano Amadeu, gerente operacional e administrativo.
Foto: Renato Pinheiro

ENCONTRO ANUAL

NOVIDADE NA 14ª TOYS,
PARTIES & CHRISTMAS FAIR
Uma Área Conceito será inaugurada nesta edição da Toys, Parties &
Christmas Fair. O objetivo, com a criação desse novo espaço, é orientar o
lojista quanto às tendências internacionais de moda no setor.

NOVA FÁBRICA DA ESTRELA
EM SERGIPE
Para atender os mercados do
Norte e do Nordeste, a Brinquedos
Estrela projetou a construção de uma
fábrica em Ribeirópolis, no interior de
Sergipe, que irá produzir todas as linhas da empresa. Com investimento
estimado em R$ 20 milhões, deverá
empregar, num primeiro momento,
cerca de 200 funcionários. A previsão
é de que essa nova unidade inicie
suas atividades no segundo semestre. A empresa já possui fábricas em
Itapira, interior de São Paulo, em Três
Pontas (MG) e em Manaus (AM).

OPORTUNIDADES DE ÉPOCA
Quem tem uma visão aguçada de
negócios sabe aproveitar o momento
certo para incrementar o mercado.
Como presente atrativo na Páscoa, a
Warner Bros. Consumer Products, por
meio de fabricantes licenciados, traz o
coelho Pernalonga em várias versões:
pantufas, canecas e bichos de pelúcia,
entre outras. Também apostando no
encanto dessa data comemorativa,
a Brinquedos Estrela leva às prateleiras
pelo menos três brinquedos diferentes: o
Coelhinho Jojô, os bonecos Coelhinhos
do Coração e o jogo Caça aos Ovos.
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Tarso Jordão, presidente da Grafite Feiras e Promoções, recebe o Prêmio das mãos
de Caio de Alcântara Machado Filho, presidente da AM3 Feiras e Promoções

NO BRASIL, A LINHA THE CLONE WARS, DA HASBRO
A Hasbro, líder mundial em jogos de tabuleiro, lançou no Brasil
a linha de brinquedos da série animada mais assistida nos Estados
Unidos no ano passado, The Clone Wars, transmitida pelo Cartoon
Network e também pela Rede
Globo. Inicialmente, estão disponíveis bonecos dos personagens
da série, veículos, espadas e as
cenas de batalhas. Ao longo de
2009, novos itens chegarão às redes varejistas.

Personagem da
série The Clone
Wars em estilo Toy
Art, lançamento da
Hasbro

multi.

NATALUZ
PRESENTES E DECORAÇÕES NATALINAS

Mais de 3 mil itens para enfeitar
e iluminar ainda mais o seu Natal

Iluminação

Enfeites

Linha Metalizada

Árvores

Linha em Tecido
Visite nosso
estande
na 14ª Toys, Parties
& Christmas Fair:
Rua 2 - estande 333,
no Transamérica
Expo Center,
de 15 a 19
de maio

Papai Noel Karaokê
nataluz@uol.com.br

SHOWROOM: Rua Paraíba, 203 - Brás - São Paulo - SP | Telefones: (11) 2695-3734 / 2697-2680 FAX: (11) 2695-4883

CONTATOS
Fontes e entrevistados citados nesta revista

A

AD Velas
Tel.: 19 3633-5124
www.advelas.com.br

G

Gift Bags
Tel.: 48 3658-7434
www.giftbags.com.br

Artesania
Tel.: 31 3421-2437
sisiartesania@terra.com.br

Gigi Fazendo Arte
Tel.: 54 3214-1643
tcmc.99@terra.com.br

Associação Comercial de São Paulo
Tel.: 11 3244-3030
www.acsp.com.br

Global Source Publications
www.iglobalhk.com

Ateliê Bellos Ballões
Tel.: 11 3621-6061
www.bellosballoes.com.br

B

Bicho de Pau
Tel.: 37 3214-4893
www.bichodepau.com
Brinquedos Estrela
São Paulo: 11 2102-7070
Outras localidades: 0800 7045520
www.estrela.com.br
Bronner’s Christmas Wonderland
www.bronners.com

C

Grande Hotel São Pedro
Tel.: 0800 7700 790
Grupo Radar
Tel.: 11 4702-4332
www.portalradar.com.br

H

Hasbro
www.hasbro.com
Hotel Blue Tree Towers Nações Unidas
Tel.: 11 3841-7444
www.bluetree.com.br
Hotel Columbia
Tel.: 11 3331-3411
www.buenashoteis.com.br/columbia

Melyana
Tel.: 21 2527-8020
www.melyana.com.br
Mitra Officina de Criação
Tel.: 11 4538-2132
www.mitracriacao.com.br
Mundo Bizarro
Tel.: 48 3246-0099
www.mundobizarro.com.br

P

Potinho de Carinho
Tel.: 62 3202-2283
www.potinhodecarinho.com.br
Prefeitura Municipal de Uberaba
www.uberaba.mg.gov.br

R

Rica Festa
SAC: 11 3045-4700
www.ricafesta.com.br
Roka Idéias e Objetos / Roka Natal
Tel.: 48 3224-1333
www.rokanet.com.br

S

Salex
www.salex.com.br

Comercial Monita
Tel.: 11 3228-6588
www.monita.com.br

Hotel Quality Congonhas
Tel.: 11 2137-4000
www.atlanticahotels.com.br

Coisas de Aninha
Tel.: 47 3330-0617
niki_deandrade2004@yahoo.com.br

Hotel Real Castilha
Tel.: 11 3331-9455
www.buenashoteis.com.br/real

Cláudio Tomanini
www.tomanini.com.br

Hotel Solar Fazenda do Cedro
Tel.: 24 2223-3618

Shopping Cidade Jardim
Tel.: 11 3552-1000
www.cidadejardimshopping.com.br

Cromus Embalagens
SAC: 11 6823-8080
www.cromus.com.br

Hotel Transamérica
Tel.: 11 5693-4050
www.transamerica.com.br

Stella Ramos
Tel.: 11 6973-7767
www.stellaramos.com.br

D

Decorville
Tel.: 51 2125-4700
www.decorville.com.br
Dican
SAC: 11 3611-8080
www.dican.com.br

Hotel Tryp Nações Unidas
Tel.: 11 5180-9700
www.solmelia.com

I

IM Streck
Tel.: 51 3268-4188
www.imstreck.com.br

E

L

Eco Resort de Angra
Tel.: 0800 703 72 72

Life Media
www.idealhomefair.com

Ediemme-Bambonera Italiana
www.emil.it

Lumear - Iluminação e Decoração
Tel.: 11 3032-3323

F

Fabiamce
SAC: 62 3611-2300
www.fabiamce.com.br

M

Mabruk
Tel.: 11 2215-5222
www.mabrukpresentes.com.br

São Paulo Turismo (SPTuris)
www.spturis.com
Sementes Sementes
Tel.: 14 3814-2553
www.sementesementes.com.br

T

Tita Noel
Tel.: 54 3285-1163
www.titanoel.com.br
Transamérica Expo Center
Tel.: 11 5643-3000
www.transamericaexpo.com.br

U

Universo Fantasias
Tel.: 11 3816-3877
www.universofantasias.com.br

W

W.Nostheide Verlag
www.nostheide.de
Warner Bros. Consumer Products
www.timewarner.com

Correção
Retificando o contato da Bicho de Pau, fabricante de brinquedos pedagógicos,
publicado na edição 27: o site correto é www.bichodepau.com

AGENDA
F eiras I nternacionais 2 0 0 9
Abril
MANILA F.A.M.E.
Pasay City (Filipinas)
www.manilafame.com
De 15 a 18
CHINA IMPORT & EXPORT FAIR
Guangzhou (China)
www.cantonfair.org.cn
De 15 a 19 e de 24 a 28
CHINA SOURCING FAIR
Hong Kong
www.chinasourcingfair.com
De 20 a 23
HONG KONG GIFTS & PREMIUM FAIR
Hong Kong
www.hkgiftspremiumfair.com
De 27 a 30

M aio
GUANGZHOU INT’L TOYS & GIFTS FAIR
Guangzhou (China)
www.ctoy.com.cn
De 8 a 10
SALEX SOUTH AMERICAN LEISURE EXHIBITION
São Paulo (Brasil)
www.salex.com.br
De 14 a 16

IDEAL HOME FAIR
Istambul (Turquia)
www.zuchex.com
De 14 a 17

HOUSE & GIFT FAIR SOUTH AMERICA
São Paulo (Brasil)
www.grafitefeiras.com.br
De 15 a 18

TOYS, PARTIES & CHRISTMAS FAIR
São Paulo (Brasil)
www.grafitefeiras.com.br
De 16 a 19

S etembro
TOP DRAWER
Londres (Inglaterra)
www.topdrawer.co.uk
De 13 a 15

BEIJING INTERNATIONAL TOYS
& PRESCHOOL TOOLS EXHIBITION
Beijing (China)
www.beijingite.com
De 18 a 20

O utubro
MANILA F.A.M.E
Pasay City (Filipinas)
www.manilafame.com
De 15 a 18

Julho
SUMMER SOURCING SHOW
FOR GIFTS, HOUSEWARE & TOYS
Hong Kong
www.summersourcingshow.tdctrade.com
De 6 a 9

CHRISTMAS HANNOVER
Hannover (Alemanha)
www.heckmanngmbh.de¬/chr
De 17 a 25

Novembro

HOME & GIFT
Harrogate (Inglaterra)
www.homeandgift.co.uk
De 19 a 22

CHINA IMPORT & EXPORT FAIR
Guangzhou (China) – www.cantonfair.org.cn
De 2 a 6

Agosto

Dezembro

X PRÊMIO HOUSE & GIFT DE DESIGN
São Paulo (Brasil)
www.grafitefeiras.com.br
Dia 14

CHINA SOURCING FAIR
Xangai (China)
www.chinasourcingfair.com
De 3 a 5

L ivros
DIFERENCIAÇÃO NO VAREJO
Como conquistar um lugar privilegiado
na mente dos clientes
Autores: Willard N. Ander e Neil Z. Stern
Editora: GS & MD
Páginas: 164
Oferece ferramentas para os varejistas estabelecerem
e implementarem estratégias efetivas para o
crescimento de longo prazo. O livro cobre todas as
tendências do varejo e apresenta dicas de como
responder rapidamente às mudanças demográficas e
do ambiente competitivo.

AS 100 MELHORES DICAS DE VENDAS DOS
ÚLTIMOS TEMPOS
Conselhos valiosos de grandes pensadores
de nossa época
Autores: Leslie Pockell e Adrienne Avilla (orgs.)
Editora: BestSeller
Páginas: 128
Dicas e técnicas inteligentes de persuasão, reunidas
a partir das observações e insights de grandes
personalidades como Aristóteles e Ziglar. O livro
possibilita consultas rápidas, servindo como um guia na
hora de vender um produto, um serviço ou até mesmo
uma grande ideia.

A FESTA É SUA
Guia prático de fornecedores e serviços
para festa
Autor: Cecília Borgerth
Editora: Jorge Zahar
Páginas: 192
Ensina como organizar eventos de sucesso sem perder
a tranquilidade – de grandes festas a pequenos
coquetéis, de lançamentos a batizados. Aqui
estão reunidas dicas úteis para o planejamento, a
organização e a produção de festas que cabem em
todos os orçamentos.
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Visite nosso estande
na 14ª Toys, Parties
& Christmas Fair
Estande: A-300

Árvores personalizadas, árvores com passagem de veículos
de até 4,5 metros, árvores aquáticas, mega eventos, palcos,
telões, luz som e imagem, brindes personalizados, projetos
especiais de natal, carnaval e outros ocasiões.
Rio Othon Palace - Av. Atlântica - Copacabana - RJ
1° colocado no concurso de decoração natalina de hotéis pela ABIH
no natal de 2007 concorrendo com outros grandes hotéis de copacabana.
www.movimentodascores.com.br
contato@movimentodascores.com.br

(22) 2737-7687
(22) 2722-9607

Nascente Comércio de Artigos para Presentes e Decoração Ltda
CONVITE
Visite nosso Estande na 14ª Toys, Parties e Christmas Fair.
Local: Expo Transamérica
Período: 16 à 19 de maio de 2009
Estande: 3-475
Setor: NATAL 0914
Confira nossas novidades na área de artigos de natal, presentes, cama & mesa, esotérica,
porcelanas em geral, cristais, tapetes, utensílios do lar.
Contamos com uma equipe de profissionais treinados para atendê-los com total atenção e
eficiência.
Telefones: 0(21)3899-6631 / 0701 / 8651.
www.nascenteimp.com.br

Fone/Fax (16) 3341.8222
emporio@emporiodosbordados.com.br
www.emporiodosbordados.com.br
Av. Eng. Ivanil Francischini, 13401
Ibitinga - SP - 14940-000

bwang@bwang.com.br

Visite nosso estande na 14ª
Toys, Parties & Christmas Fair

Rua 1 - 138

A maior empresa de artigos para festas
em e.v.a. do Brasil, traz vários lançamentos.
Venha conferir!
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Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair

TECIDOS ESPECIAIS
PARA FESTAS
• NATAL • HALLOWEEN
• CARNAVAL • FANTASIAS

Distribuição e Representação: CARNAVAL STORE TECIDOS
Rua Correia de Melo, 192 - cj 81 - Bom Retiro - São Paulo - SP
CEP 01123-020 - Tels.: 011 3311-9009 / 011 3313-8463
e-mail: vendas@carnavalstore.com.br - site: www.carnavalstore.com.br
Visite nosso estande (C 304) na 14ª Toys, Parties & Christmas Fair.

“Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair”

Visite nosso estande na:

“Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair”

Visite nosso estande na
14a Toys, Parties & Christmas Fair

SEMPRE PRESENTE EM SUA VIDA

fone: (11) 4797-4040
www.cristaleriabruxelas.com.br
Visite nosso Estande na 14ª Toys, Parties & Christmas Fair
H - 205

Toalhas diferenciadas de natal e
produtos de resina exclusivos
Visite nosso estande na
14ª Toys, Parties & Christmas Fair

Rua 2 - 252

Visite nosso estande H-304 na

14a Toys, Parties & Christmas Fair

Show Rom, Av: Senador Queiroz, 274 2ºandar conjunto 22
www.chibrali.com.br
chibrali@uol.com.br
Telefones:
Administrativo (11) 2698-7204/7157
Venda (11) 3227-8786
Visite nosso estande na 14ª Toys, Parties & Christmas Fair

Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair 2-363

Temos encontro marcado
com você na 14a Toys,
Parties & Christmas Fair.

Visite nosso estande na 14

a

Toys, Parties & Christmas Fair

“Visite nosso estande na
14a Toys, Parties & Christmas Fair”

A Flathá Velas amplia sua coleção de Natal para 2009.
Novas tendências que vão encantar e decorar com
originalidade e requinte o seu Natal.
Flathá Velas iluminando sua Vida!

Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair
Estande: H-209 - Setor Artesanato

Rua Vergueiro, no 5225 - Ipiranga - Fone/Fax - (11) 3926-0301
www.flathavelas.com.br

14a

Visite nosso estande na
Toys, Parties & Christmas Fair

ILIDA COM. INTERNACIONAL DE ILUMINAÇÃO LTDA
Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair

Visite nosso estande na
14a Toys, Parties & Christmas Fair

Rua 1 - stand 122

Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair - Rua D no 3-320

14a Toys, Parties & Christmas Fair
South America
(12) 3105-1725 / 3105-4664
www.biraartigosreligiosos.com.br

Visite nosso estande na
14a Toys, Parties & Christmas Fair

“Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair”

www.embalagensrm.com.br
‘‘Visite nosso estande na 14ª Toys, Parties & Christmas Fair’’

Visite nosso estande na
14a Toys, Parties & Christmas Fair

“Visite nosso estande na 14a Toys, Parties & Christmas Fair”

