
2007: um ano de grandes negócios no setor de brinquedos  

Resultados obtidos na maior feira de brinquedos do mundo apontam fortes estimativas de 
crescimento para o setor. 

  Por Adriane Kroeff / AHK / Porto Alegre / RS    

A maior feira de brinquedos do mundo, a 
Spielwarenmesse, International Toy Fair Nürnberg, 
realizada na Alemanha de 1º a 6 de fevereiro, contou 
com 2.767 expositores com ofertas de brinquedos, 
hobbies e lazer de 60 países de várias partes do mundo. 
A feira ainda teve 80 mil visitantes de 121 países. Pelos 
resultados e pelas perspectivas dos fabricantes e 
compradores, 2007 promete ser um ano de grandes 
negócios no setor de brinquedos. 

A diversidade e a abrangência determinam a oferta da Feira de Brinquedo em Nürnberg, que 
engloba desde brinquedos tradicionais, como bonecas, brinquedos de pelúcia e de madeira, 
passando por modelos de trens, pistas de corrida para carrinhos e modelos de montar, até 
software para jogos e opções de brinquedos ao ar livre. Encontram-se igualmente 
representados os sortidos de passatempo criativo e artigos de fantasia e para festa, bem como 
as mais novas tendências em artigos do setor. 

Dentro do evento, além de novidades em brinquedos, os visitantes puderam participar de 
alguns eventos que ofertavam, principalmente, a troca de informações. 

O Branchenforum (Fórum Setorial) 2007 ofereceu o aprimoramento do saber, com 
interessantes temas e reconhecidos experts, como tendências internacionais e perspectiva do 
ano comercial, o comportamento de consumo das crianças, geração +40 e serviço e 
motivação. 

O Spiele-Café, o ponto de encontro dos autores de brinquedos - atrás de cada jogo está uma 
mente criativa -,  proporcionou trocas de informações entre os criadores de jogos e os 
compradores. 

A expansão do grupo-alvo Toy Generations é uma exibição especial, fixando-se no 
comportamento do consumidor e nas formas de tratamento de novas faixas etárias. Na Feira 
de Brinquedos 2007, o tema central do programa de gerações foi a análise do grupo-alvo dos 
consumidores +40. A apresentação especial trouxe dados específicos desse grupo – com a 
classificação dos diferentes tipos de consumidores, propostas para posicionamento do produto 
com sortimento disponível até exemplos de Best Practice em outros produtos de consumo. 
Para isso, a Feira de Brinquedos, em conjunto com a Faculdade de Worms, desenvolveu um 
estudo para esse grupo-alvo na disciplina de gerenciamento de comércio, relacionando-o com 
os brinquedos. Os resultados foram apresentados por um mediashow e publicados num livreto 
informativo. No Toy Generations, o Toy Generations – 40 plus, jogos e brinquedos para adultos 
atraíram e despertaram atenção para um novo público-alvo, mostrando que não só as crianças 
brincam e são compradores em potencial. Obtiveram-se também informações interessantes 
sobre como cativar novos grupos etários com as ofertas atuais e com as novas tendências de 
mercado. 

Para novos contatos, ou consolidação de contatos com  editoras infanto-juvenis e hobby, o 
estande coletivo da Feira do Livro de Frankfurt (Frankfurt Buchmesse) apresentou livros para 
os comerciantes de brinquedos, e teve como participantes editoras de livros infantis e juvenis 
expondo seus produtos, aproveitando para salientar a sinergia existente entre os livros e os 
brinquedos, apresentando o brincar e a leitura na descoberta do mundo pelas crianças, pois o 
crescente incentivo à leitura entre crianças e adolescentes faz com que livros sejam um 



interessante sortimento adicional para as lojas de brinquedos, que, ampliando seus 
sortimentos, expandem as chances de faturamento. 

Participação brasileira 
A participação de três empresas brasileiras, a Oficina da Vovó, de Porto Alegre (RS), 
Brinquedos Bandeirante, de São Paulo, e Brinquedos IFA, de Laranjal Paulista (SP), na 58ª 
edição da Spielwarenmesse, proporcionou 120 contatos com empresas do mundo inteiro. 

As empresas do estande Toys from Brazil, organizado pela representante oficial da feira no 
Brasil, a Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre, tiveram a oportunidade de conversar com 
representantes de diversos países. Além da própria Alemanha, passaram pelo estande 
compradores dos Estados Unidos, Canadá, Índia, Israel, Sérvia e Montenegro, Holanda, Itália, 
Dinamarca, Hungria, Coréia do Sul, Japão, França, China, Espanha, Polônia, Turquia e Rússia. 
Esses contatos, além de representarem uma quantidade significativa, foram avaliados pelos 
expositores como de muito boa qualidade. 

A participação desses empresários reforçou a conquista do espaço brasileiro no mercado 
externo, que iniciou no ano passado com o estande Toys from Brasil com a participação da 
Abrine (Associação dos Brinquedos Educativos), também intermediado pela Câmara Brasil-
Alemanha de Porto Alegre. 

A Feira de Brinquedos 2007 foi, mais uma vez, a plataforma para informações independentes e 
atuais sobre o mercado e ofereceu também um panorama de novas idéias para os futuros 
negócios. “Sem qualquer dúvida a participação na Toy Fair 2007 ajudou-me a mudar a 
perspectiva de 'empresa’. Foi uma grande abertura de possibilidades e muita diversidade de 
opiniões e vivências”, comentou Sabrina Reschke, da Oficina da Vovó. "O apoio dado pela 
Câmara foi importantíssimo, inclusive nos contatos feitos durante o evento", afirmou Rita 
Rugolo, da Brinquedos IFA. “Nossa participação foi de extrema importância para reforçar os 
contatos das edições anteriores e para o estabelecimento de novas parcerias”, enfatizaram 
Fabiana Pellegrini e Pedro Henrique Pucci, da Brinquedos Bandeirante. 

Os resultados da participação do Toys from Brazil, estande coletivo brasileiro, possibilitaram 
maiores chances dentro do comércio exterior e já impulsionaram muitas empresas a 
reservarem área para a Toy Fair 2008. 

E os preparativos para a Spielwarenmesse 2008 já estão em pauta. A Câmara Brasil-Alemanha 
estará com um estande na 24ª edição da Abrin (Feira de Brinquedos) de São Paulo, divulgando 
a próxima edição da Feira de Brinquedos de Nürnberg. Outras informações mais detalhadas 
sobre a Feira de Brinquedos estão à disposição no site www.spielwarenmesse.de 

  

http://www.spielwarenmesse.de/

