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Assessoria Jurídica

Muito se diz que é na crise que surgem as oportunidades e que nessa 

fase que as empresas devem investir. No entanto, a maioria das empresas 

faz a opção de “esperar para ver como é que fica”. Mas para outros, em-

preender é o que importa. É o caso do Grupo Sertic, que acaba de lançar 

a marca própria de brinquedos Play CiS.

Tradicional importador brasileiro do segmento de papelaria com os 

produtos CiS, Stabilo, Uni-ball e Eagle, o Grupo Sertic recentemente 

também investiu no segmento de eletroeletrônicos e informática com 

as marcas OEX e NewLink, e agora anuncia sua estreia no segmento de 

brinquedos com a criação da empresa Play CiS. A nova divisão chega ao 

mercado com 140 produtos no portfólio, composto por sete linhas de 

brinquedos para crianças de todas as idades.

O segmento de brinquedos traz ao Grupo Sertic sinergia em relação ao 

consumidor final e ao ‘trade’ no qual acumula experiência de cinco déca-

das. Além disso, o segmento papeleiro e o setor de brinquedos contam 

com sazonalidade complementar um ao outro.

A Play CiS dedica-se atualmente à formação de uma ampla rede de 

pontos de venda em todo o território nacional, tendo a seu favor toda a 

experiência do Grupo Sertic, que está há mais de 50 anos no mercado e 

vem ampliando seu mix de produtos nas lojas.

A sede e a logística da Play CiS ficam em um  prédio de 5 mil metros 

quadrados no bairro da Barra Funda, em São Paulo. São 120 colaborado-

res na unidade, além de representantes em todo o Brasil. No local, já está 

em pleno funcionamento um showroom com área de 100 metros.  O es-

paço é inspirado em uma brinquedoteca, estrutura que também favorece 

a realização de testes de brinquedos com as crianças.

E não para por aí, com sua linha de produtos diversificada, a Play CiS 

espera cativar crianças de todas as idades e de todas as regiões do país, 

tornando-se uma das mais representativas marcas de brinquedos do 

mercado nacional.

A Revista Lojas Papelaria enaltece iniciativas empreendedoras como esta 

e deseja muito sucesso ao Grupo Sertic!

Boa leitura! 

Ampliando
horizontes
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Laércio Barros da Silva Filho, analista de marketing da 
Cadersil, fala sobre a empresa que vem investindo na 
ampliação do mix de produtos oferecidos, na participação 
em eventos de clientes lojistas e na aproximação com sua 
equipe de vendas espalhada por todo o Brasil
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Produtos para organização
A cada ano o mercado de produtos para orga-
nização se depara com o grande desafio de inovar 
e buscar tendências, de pensar em soluções que 
otimizem e facilitem a vida das pessoas. 
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Um caminho 
de parcerias

Laércio Barros da Silva Filho, analista de marketing 
da Cadersil

Completando 22 anos de atividades em meio 

a muitas novidades, a Cadersil vem investindo 

na ampliação do mix de produtos oferecidos, 

no aumento do número de cidades atendidas, 

na participação em eventos de clientes lojistas 

e na aproximação com sua equipe de vendas 

espalhada por todo o Brasil. “Isso porque a 

Cadersil acredita que é preciso despertar, em 

todos os envolvidos com a indústria de cader-

nos, a vontade de prosperar”, entende Laércio 

Barros da Silva Filho, analista de marketing. 

“Unir todos os pontos do longo caminho que 

vai da fábrica às prateleiras não é tarefa fácil. 

Não basta ouvir as demandas de um mercado 

cada vez mais exigente e se preocupar com a 

constante atualização dos processos indus-

triais que garantem um preço justo e compe-

titivo no produto final. É preciso amar o que 

se faz, tratar todos com respeito, entender 

a opinião de cada um e andar sempre em 

frente”, destaca Silva Filho. 

A cada aniversário, observa o analista de 

marketing, a Cadersil renova a sensação de 

que está no caminho certo. “Um caminho de 

gratidão e parceria com colaboradores, forne-

cedores, clientes e amigos. Um caminho de 

batalhas e vitórias que só é traçado quando 

todos crescem juntos.”

A ampliação das linhas da Cadersil tem sido 

uma constante, segundo Silva Filho, sempre 

na busca por atender o diversificado gosto 

do consumidor final. “Para a coleção 2016 

estamos trazendo 11 lançamentos que tran-

sitam por diversas estéticas, que se utilizam 

de fotografias, gráficos, colagens, desenhos 

3D, aquarela e muitas outras técnicas que 

apresentam linhas voltadas para os jovens de 

diversas faixas etárias e que gostam de músi-

ca, moda, esportes olímpicos, viagens, rallys, 

tudo fundamentado em referências atuais.”

As linhas que já são sucesso de vendas 

chegam na coleção 2016 com muitas mu-

danças pautadas no feedback das pesquisas 

e ações realizadas ao longo do ano. Outra 

grande novidade para a coleção 2016 está 

no lançamento dos novos sites da Cadersil 

(www.cadersil.com.br) e da Rocker Girl (www.

rockergirl.com.br), que mantiveram suas 

características de serem portais de conteúdo 

jovem, só que ainda mais modernos e dinâ-

micos, conforme o analista de marketing, já 

que ao lado das redes sociais, esses canais são 

uma das principais ferramentas de interação 

com o público por suas diversas possibilidades 

de troca de informação.

http://www.cadersil.com.br
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REVISTA LOJAS - Como foi o início de ativida-

des da empresa e do que ela dispunha em seu 

portfólio? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - O sur-

gimento da Cadersil se deu no ano de 1993, 

quando Jonas Cabral, fundador e presidente 

da empresa, decidiu dar um passo a mais em 

sua vida profissional, tendo em mente um 

único objetivo: o bem-estar da sua família.

Na época, ele era representante comercial, 

trabalhando com diversas empresas do setor 

papeleiro. Na região em que atuava iden-

tificou uma lacuna existente no mercado 

de cadernos, que demandava um produto 

diferenciado, que chamasse a atenção dos 

estudantes. Assim, ele teve a ideia de criar um 

caderno com capa plástica e fechamento com 

botão, já que o mesmo, além de inovador, 

atenderia a uma demanda de cadernos resis-

tentes às mais diversas situações do cotidiano 

de um estudante.

Tendo os fundos de sua casa e contando com 

a ajuda da esposa e dos três filhos, nos inter-

valos de suas viagens como representante, ele 

finalizou a safra 1993/1994 com uma produ-

ção de um pouco mais de 30 mil cadernos, 

que logo se espalharam pela região, com uma 

ótima aceitação. Assim teve início a Cadersil.

REVISTA LOJAS - Esse portfólio se complemen-

tou ao longo desse tempo? Quais produtos 

foram incorporados? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Com 

a rápida aceitação dos cadernos tipo pasta 

(capa plástica e fechamento com botão), 

logo a Cadersil ganhou espaço no mercado, 

o que naturalmente exigiu que o seu mix de 

PAPO DE BALCÃO
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produtos fosse ampliado, acompanhando as 

diversas mudanças e exigências de mercado.

Ao longo de seus 22 anos, a Cadersil já teve 

em seu portfólio itens como fichários e agen-

da estudantil. Hoje, conta com um portfólio 

composto por: cadernos espiralados capa 

dura: universitário e 1/4; cadernos espiralados 

com capa dura tipo pasta com fechamento 

com botão: universitário e 1/4; cadernos bro-

chura capa dura: universitário e 1/4; cadernos 

de desenho capa dura; organizers capa dura; 

universitário e 1/4.

REVISTA LOJAS - Quais foram os mais recentes 

investimentos da empresa?  

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Para 

manter-se entre as 250 PMEs que mais crescem 

no Brasil, registrando um crescimento médio 

anual da ordem de 15%, nos últimos sete anos, 

a Cadersil mantém um programa de constante 

modernização do parque fabril, que é o maior 

do segmento nas regiões Norte e Nordeste, 

ampliação do centro de distribuição e dos 

armazéns de matéria-prima, além dos investi-

mentos na capacitação da mão de obra local, 

que trabalha em todos os departamentos e dos 

investimentos em softwares de gestão.

Outra linha forte de investimentos tem sido no 

desenvolvimento de pesquisas de tendência, 

acompanhamento e análise do público e do 

mercado, em todas as regiões do país, o que 

fundamenta o desenvolvimento de novas linhas, 

com um índice de alinhamento às demandas 

do consumidor final cada vez mais assertivo.

REVISTA LOJAS - Em termos de tecnologia, 

o senhor considera que a Cadersil está 

preparada para servir as necessidades do 

mercado? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Assim 

como toda grande empresa que trabalha com 

estudos e planejamento de pequeno, médio e 

longo prazo, visando um crescimento sólido, 

nós investimos constantemente na utilização 

de novas tecnologias, em todos os setores da 

nossa cadeia produtiva, seja do setor adminis-

trativo, passando pela produção e expedição 

dos produtos, até a utilização de logística 

multimodal, ou ainda, adotando novos for-

matos de apresentação dos nossos produtos, 

de monitoramento de resultados por região e 

de novas formas de nos comunicarmos com o 

consumidor final. Todo esse ciclo é permeado 

por diversas inovações que têm nos garanti-

do um processo de expansão e crescimento 

que nos trouxe, por exemplo, ao patamar de 

produção de 8 milhões de cadernos (previsão 

da safra 2015/2016), com a mesma equipe 

(em número de funcionários) que contávamos 

no ano de 2010, quando produzimos aproxi-

madamente 4 milhões de cadernos. Resultados 

como esse atestam nossa preparação para 

atender, e muitas vezes superar, as demandas 

no mercado.
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REVISTA LOJAS - Como está estruturada a 

área de desenvolvimento da empresa? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - De 

forma macro, podemos citar que trabalhamos 

com equipes na análise de informações em 

duas frentes: Tendências de pequeno, médio 

e longo prazo, em áreas primárias, secundá-

rias e terciárias que tenham afinidade com 

nosso público-alvo, tendo como referências 

diversas feiras, fóruns, congressos regionais, 

nacionais e internacionais, além do moni-

toramento através dos meios online desses 

mesmos itens. Fazemos pesquisas com grupos 

focais, onde submetemos, durante o processo 

de estudo e desenvolvimento das novas co-

leções, leiautes e referência a diversos grupos 

de diversas cidades e estados.

REVISTA LOJAS - Em um mercado tão competi-

tivo, quais as estratégias para se diferenciar? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Pode 

parecer clichê, mas mais do que nunca, ouvir 

o consumidor, tanto lojista como consumidor 

final, acompanhar de muito perto o seu coti-

diano e, acima de tudo, saber interpretar todo 

esse volume de informações às quais temos 

acesso, e que todas as empresas também 

podem ter, é um importante diferencial, para 

que possamos ter as atitudes certas no menor 

espaço de tempo possível.

REVISTA LOJAS - Quais as principais novidades 

para a volta às aulas? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO- Como 

somos inquietos, a ampliação do nosso mix 

de linhas tem sido uma constante, sempre na 

busca por atender o diversificado gosto do 

consumidor final.

Para a coleção 2016, estamos trazendo 11 

lançamentos que transitam por diversas estéti-

cas, que se utilizam de fotografias, gráficos, 

colagens, desenhos 3D, aquarela e muitas ou-

tras técnicas que apresentam linhas voltadas 

para os jovens de diversas faixas etárias e que 

gostam de música, moda, esportes olímpi-

cos, viagens, rallys, tudo fundamentado em 

referências atuais.

As linhas que já são sucesso de vendas che-

gam na coleção 2016 com muitas mudanças 

pautadas no feedback das pesquisas e ações 

realizadas ao longo do ano.

Outra grande novidade para a coleção 

2016 está no lançamento dos novos sites da 

Cadersil (www.cadersil.com.br) e da Rocker 

Girl (www.rockergirl.com.br), que mantive-

ram suas características de serem portais de 

conteúdo jovem, só que ainda mais modernos 

e dinâmicos, já que ao lado das redes sociais, 

estes canais são uma das nossas principais 

ferramentas de interação com o público, 

devido às suas diversas possibilidades de troca 

de informação.

9
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REVISTA LOJAS - Estão previstas ações de 

marketing e de ponto de venda? 

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Mais 

uma vez, apresentando de forma macro, 

a Cadersil desenvolve ações voltadas para 

três públicos. Interno: esses são os nossos 

colaboradores, a nossa família, sem eles não 

estaríamos alcançando índices de crescimento 

tão fortes. Por isso desenvolvemos um vasto 

calendário de ações internas, contemplando 

todos os meses do ano. Lojista: nossos clientes 

compradores, do mercadinho de bairro às 

grandes redes de papelaria, pequenos, mé-

dios e grandes supermercados, atacadistas e 

distribuidores, todos recebem nosso suporte 

na prospecção, venda e pós-venda, contan-

do com visitas de suporte e até treinamento 

para suas equipes, assistência em campanhas 

de vendas e comunicação anual em diver-

sas datas comemorativas. Para as suas lojas, 

desenvolvemos materiais de PDV que auxiliam 

na organização das lojas e destaque dos pro-

dutos. Consumidor final: ele é a razão da exis-

tência de toda uma cadeia de planejamento, 

projetos e ações. Trabalhamos durante todo o 

ano junto a ele, através de nossos portais de 

conteúdo, redes sociais e pesquisas. Nestes 

ambientes, desenvolvemos diversas ações e 

promoções. Também desenvolvemos ações 

em regiões-chave, como apoio a congressos 

e eventos escolares e universitários, com 

estandes interativos. Para exemplificar nossos 

esforços de ações, no final de setembro leva-

mos uma boneca de uma de nossas persona-

gens, a Rocker Girl, para o Rock in Rio, onde 

ela realizou a sua cobertura do evento, com 

fotos, vídeos, que foram publicados em suas 

redes sociais, o que gerou grande engajamen-

to do público final.

 

REVISTA LOJAS - Quanto representa o segmen-

to de papelarias nos negócios da empresa? Há 

um atendimento exclusivo para esse canal?

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Conta-

mos com uma equipe de representantes de 

diversos segmentos que cobrem boa parte do 

território nacional. Nosso surgimento se deu 

no segmento papeleiro e continuamos muito 

fortes neste canal, que hoje mantém uma boa 

representatividade no nosso faturamento. 

Mas isto se mantém, por entendermos que 

cada canal de distribuição possui suas particu-

laridades, o que nos faz desenvolver ações e 

promover uma expansão onde um canal não 

prejudica o outro, mas, sim, dá suporte.

 

REVISTA LOJAS – Qual sua mensagem ao 

mercado?

LAÉRCIO BARROS DA SILVA FILHO - Unir 

todos os pontos do longo caminho que vai 

da fábrica às prateleiras não é tarefa fácil. Não 

basta ouvir as demandas de um mercado 

cada vez mais exigente e se preocupar com a 

constante atualização dos processos indus-

triais que garantem um preço justo e compe-

titivo no produto final. É preciso amar o que 

se faz, tratar todos com respeito, entender 

a opinião de cada um e andar sempre em 

frente.

A cada aniversário, a Cadersil renova a 

sensação de que está no caminho certo. Um 

caminho de gratidão e parceria com cola-

boradores, fornecedores, clientes e amigos. 

Um caminho de batalhas e vitórias que só é 

traçado quando todos crescem juntos.
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INVESTIMENTOS

Grupo Sertic lança 
marca própria de 
brinquedos Play CiS

Nova empresa chega ao mercado com portfólio de produtos 
composto por 140 itens, dividido em sete linhas de brinquedos: 
Little Tikes, Lalaloopsy e as inéditas Click-It, Baby-Fun, D+, + 
Fashion e Mega Massa

O Grupo Sertic, tradicional importador 

brasileiro do segmento de papelaria com os 

produtos CiS, Stabilo, Uni-ball e Eagle, e que 

recentemente também investiu no segmento 

de eletroeletrônicos e informática com as 

marcas OEX e NewLink, anuncia sua estreia 

no segmento de brinquedos com a criação 

da empresa Play CiS. A nova divisão chega 

ao mercado com 140 produtos no portfólio, 

composto por sete linhas de brinquedos para 

crianças de todas as idades.

“O segmento de brinquedos proporciona 

ao Grupo Sertic total sinergia em relação ao 

consumidor final e ao ‘trade’ no qual acumu-

lamos experiência de cinco décadas”, enfatiza 

Liat Chalom Shalev, diretor da Play CiS. 

“Outro ponto extremamente positivo é que o 

segmento papeleiro e o setor de brinquedos 

contam com sazonalidade complementar um 

ao outro.”

A Play CiS tem o compromisso de atender o 

mercado com brinquedos divertidos, inovado-

res e projetados para colaborar com o desen-

volvimento das habilidades das crianças desde 

a primeira infância ao início da adolescência. 

Em seu portfólio estão brinquedos das linhas 
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Little Tikes (americana), acessórios Lalaloopsy 

(para as bonecas que viraram uma verdadeira 

mania mundial) e cinco linhas inéditas desen-

volvidas para a Play CiS: Click-It, Baby-Fun, 

D+, + Fashion e Mega Massa. Importados, os 

brinquedos vêm dos Estados Unidos e China.

A nova empresa dedica-se atualmente à 

formação de uma ampla rede de pontos 

de venda em todo o território nacional. Na 

tarefa, tem a seu favor toda a experiência do 

Grupo Sertic, que está há mais de 50 anos no 

mercado e vem ampliando seu mix de produ-

tos nas lojas.

A sede e a logística da Play CiS ficam em um  

prédio de 5 mil metros quadrados no bairro 

da Barra Funda, em São Paulo. São 120 cola-

boradores na unidade, além de representan-

tes em todo o Brasil. No local, já está em ple-

no funcionamento um showroom com área 

de 100 metros.  O espaço é inspirado em 

uma brinquedoteca, estrutura que também 

favorece a realização de testes de brinquedos 

com as crianças.

Para anunciar sua chegada ao mercado, a Play 

CiS participou neste ano da principal feira do 

segmento, a Abrin, e já conta com espaço 

comprado para a edição 2016. Além disso, a 

empresa trabalha em um amplo e rico material 

de apoio e divulgação de seu portfólio, como 

catálogos, displays, faixas de gôndola para 

pontos de vendas, ação com promotoras pró-

prias, website, entre outras iniciativas.

Com sua linha de produtos diversificada e 

de alta qualidade, a Play CiS espera cativar 

crianças de todas as idades e de todas as 

regiões do país, tornando-se uma das mais 

representativas marcas de brinquedos do 

mercado nacional.

INVESTIMENTOS
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TELEFONIA CELULAR

Apesar de o mercado de smartphones 

também estar sofrendo os impactos da atual 

situação financeira no país, ele continua forte. 

De acordo com um novo levantamento da 

consultoria IDC, analistas projetam um total 

de 50 milhões de telefones celulares vendidos 

até o final de 2015. Essa quantidade repre-

senta uma queda de 8,3% se comparada ao 

mesmo período do ano passado, quando 

houve um aumento de 55% nas vendas, tota-

lizando 54,5 milhões de unidades comercia-

lizadas. O número também é menor do que 

a primeira projeção feita pela companhia em 

2014, quando eram estimados 54 milhões de 

aparelhos vendidos neste ano (redução de 1% 

em relação a 2013).

No entanto, a IDC destaca que o cenário 

pode ser abaixo disso porque esse cálculo de 

50 milhões de smartphones vendidos não leva 

em consideração o fim da Lei do Bem, que 

prevê desoneração de PIS e Cofins sobre celu-

lares inteligentes produzidos nacionalmente. 

Lançada em 2005, a chamada Lei do Bem, 

que também tinha como objetivo incentivar a 

inclusão digital e a criação de novas oportu-

nidades de emprego no setor de tecnologia, 

tinha previsão para acabar apenas em 2018. 

As regras para a desoneração de taxas e 

impostos obrigavam as fabricantes a oferecer 

produtos com conectividade 3G, suporte para 

aplicativos (pré-instalados ou não) desenvol-

vidos por programadores brasileiros e preço 

máximo de R$ 1.500.

Um mercado 
ainda bem atrativo

Apesar de afetado pela crise, segmento de smartphones deve 
completar o ano com 50 milhões de unidades vendidas

Muitos foram os smartphones que se benefi-

ciaram dessa isenção fiscal. Agora, o benefício 

será revogado, o que significa que smartpho-

nes, tablets e notebooks ficarão mais caros 

no Brasil. Como a lei entra em vigor já em 

1º de dezembro, é provável que as vendas 

desses aparelhos sejam ainda menores que 

as previsões feitas pela IDC. Para efeito de 

comparação, este será o primeiro ano em 

que o mercado brasileiro de smartphones vai 

encolher ao invés de crescer.

“Muita água ainda vai passar debaixo da pon-

te. Dependendo de como o setor de telecom 

reagir à decisão do governo, pode ser que 

haja ainda uma reviravolta sobre o assunto, 

como aconteceu com a CPMF e o Fistel para 

módulos de M2M”, destacou Reinaldo Sakis, 

gerente de pesquisas da IDC Brasil.

Sakis alega que antes da Lei do Bem o merca-

do nacional de smartphones crescia abaixo 

da média mundial. A redução dos preços 

ajudou a acelerar as vendas do produto no 

país e elas chegaram a crescer 123% em 

2013 (35,6 milhões de unidades vendidas) 

e atingiram o auge em volume no ano pas-

sado (54,5 milhões). Em 2010, o número 

era de apenas 4,9 milhões de dispositivos 

comercializados e foi aumentando ao longo 

dos últimos anos: 9 milhões em 2011 

(crescimento de 84%) e 16 milhões em 

2012 (aumento de 78%). Também pesaram 

a favor a chegada das redes 4G e o avanço 

tecnológico nos handsets.
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Otimismo

No entanto, o mercado continua otimista. 

Para Gustavo Jardim, analista de desen-

volvimento de produtos da Multilaser, por 

exemplo, o crescimento do mercado de 

smartphones é o grande destaque, hoje, 

não apenas como um avanço em termos de 

produto, mas também em termos de serviço. 

“A tecnologia empregada nos modelos atuais 

é bastante avançada, sendo superior até, em 

termos de desempenho, aos computadores 

de alguns anos atrás, além dos aparelhos 

cada vez integrarem mais ferramentas para o 

usuário, como câmeras melhores e tecnologia 

de internet mais rápida (4G). Em termos de 

serviço, há uma franca expansão do mercado 

de aplicativos, trazendo novas ferramentas 

de todos os tipos e para todos os gostos dos 

consumidores.”

O crescimento do mercado de telefonia móvel 

é constante, de acordo com Jardim, e cada vez 

mais o celular se torna o substituto de diver-

sos outros aparelhos, como o telefone fixo, 

câmera fotográfica, computador e videogame. 

“A Multilaser acredita nesse mercado e vem 

investindo na ampliação de sua linha móvel de 

smartphones e celulares do tipo barra.” 

Lançamentos

Com design slim e tela grande de 5,5 polega-

das, o MS6 Colors, lançamento da Multilaser, 

oferece uma experiência completa aos usuá-

rios. “Além de contar com a tecnologia IPS, 

recurso que melhora a qualidade visual das 

imagens, o MS6 Colors utiliza o processador 

quad-core de 4x1.3 GHz, que garante uma 

velocidade maior às informações, e dispõe 

de conexões 3G e wi-fi, através das quais é 

possível acessar aplicativos, games e sites 

favoritos”, explica o analista da Multilaser. 

O smartphone aceita dois chips para que os 

usuários aproveitem as melhores condições 

das operadoras de telefonia celular. Equipado 

com a função modem, o aparelho emite o 

sinal da internet sem fio para outros dispositi-

vos, facilitando a conexão destes com a web. 

A conectividade do modelo é completa, pois 

ele integra as tecnologias bluetooth, 3G wi-fi, 

além da função GPS. 

Com uma bateria de longa duração, o 

smartphone conta com uma memória de 8 

GB, mais um cartão micro SD de 8 GB, que 

pode ser expandido para até 32 GB. Ideal 

para quem gosta de arquivar fotos, vídeos e 

músicas favoritas. O smartphone MS6 Colors 

vem com três opções de cases nas cores bran-

co, dourado e azul, para o aparelho de cor 

branca ou, ainda, amarelo, prata e preto, para 

a versão preta. Além disso, possui também 

uma capa protetora de borracha na mesma 

cor do aparelho. O smartphone tem o preço 

sugerido de R$ 799,00. 

Além disso, a empresa também conta com 

outro aparelho que vem com uma tela IPS de 

4,5 polegadas, que é uma ótima opção para 

assistir filmes e vídeos diretamente no celular. 

“Ágil e rápido, o smartphone também tem 

como ponto forte o processador quad-core 

de 1,3 GHz e memória RAM de 512 MB. Suas 

duas câmeras, a principal de 8 MP e a de 

selfie de 1.3 MP, facilitam a experiência de 

postar fotos nas redes sociais”, ressalta Jardim. 

O MS5 comporta dois chips ao mesmo tempo 

e possui memória interna de 4 GB (flash). A 

novidade fica por conta do kit que, na versão 

“Colors”, passa a acompanhar o aparelho. O 

MS5 Colors vem com duas opções de cases – 

branco e vermelho, para os aparelhos brancos 

e preto, e amarelo, para os aparelhos pretos, 

além de outra capa de borracha protetora na 

mesma cor do smartphone. Completa o kit um 

cartão microSD de 8GB, que também pode ser 

expandido para até 32GB. Esse smartphone 

tem o preço sugerido de R$ 549,00.



Pode-se dizer que o EVA foi e vem sendo uma 

agradável surpresa para o mercado papelei-

ro, pois esse produto tem sido amplamente 

utilizado nas escolas, universidades e para 

trabalhos de artesanato e decoração. 

Aos poucos as instituições de ensino foram 

introduzindo o EVA nas suas atividades. Tra-

balhos manuais antes feitos com cartolina ou 

papel cartão, agora podem ser feitos também 

com EVA. “Esse produto trouxe grandes possi-

bilidades e maior qualidade para os trabalhos. 

Além disso, os trabalhos desenvolvidos por 

artesãos, antes feitos de forma bastante tímida, 

ganharam espaço no mercado e, hoje, têm 

sido uma ótima oportunidade de negócios e 

fonte de renda. E para isso, os profissionais 

do setor contam, muitas vezes, com o uso 

do EVA”, afirma Vanessa Velozo, assistente de 

marketing da VMP, justificando que, por conta 

da demanda, as empresas têm apostado e 

investido em variações do produto e os clientes 

têm encontrado cada vez mais novas formas 

de uso. “Sem sombra de dúvida, o EVA tem 

trazido resultados muito positivos ao setor.”

A assistente de marketing da VMP lembra 

que, inicialmente, o EVA era simples, liso, com 

cor única e poucas variações. “Hoje, é possível 

encontrar grande variedade de cores e mo-

delos. Há EVA com glitter, microondulados, 

atoalhados, flocados, metalizados, com tecido 

etc., uma infinidade de opções. A versatili-

dade no uso gerou a necessidade de ampliar 

as opções de cores, formatos, estampas e 

texturas para atender às demandas. As vendas 

para esse produto cresceram de forma espan-

tosa em pouco tempo, tornando o segmento 

bastante promissor.”

O EVA é sinônimo de versatilidade e qualidade 

para os trabalhos manuais, de acordo com 

Vanessa, e a sua durabilidade é muito maior 

quando se compara com papéis, por exem-

plo. “A facilidade no manuseio e a infinidade 

de soluções que ele proporciona, fazem com 

que o seu custo seja muito pequeno perto 

dos seus benefícios. Não podemos também 

limitar as possibilidades de utilização do EVA, 

pois são inúmeras. Esse produto pode ser 

usado de acordo com a criatividade de quem 

o manuseia. Algumas das formas de utilização 

mais comuns são para trabalhos escolares, 

artesanais e de decoração.”

Efeitos diferenciados

Para Tadeu Falsoni, gerente comercial da 

Kreateva, o EVA já adquiriu uma posição dife-

renciada na preferência dos consumidores no 

uso escolar e, principalmente, no segmento 

de artesanato. Em substituição aos materiais 

como papel e cartolina, torna possível o uso 

de efeitos diferenciados, como modelagem 

3D, recorte, costura e diferentes tipos de 

pintura.

A Kreateva é a pioneira na fabricação de EVA 

no Brasil e, comemorando 15 anos de merca-
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EVA

Chegou para ficar

Versatilidade e variedade, aliadas às mais variadas formas de 
uso, fazem do EVA um produto de sucesso no mercado



EVA

do em 2015, percebe o crescente uso desse 

material, observa Falsoni. “Em muitas opor-

tunidades substitui o papel, pois possui como 

principais diferenciais cores mais vibrantes, 

maleabilidade e efeitos diferenciados sobre 

sua superfície, como glitter, flocado, além 

de uma enorme gama de estampas. Estamos 

nos movimentando muito, providências como 

reuniões de vendas regionais com nossos 

representantes, sendo o mais transparente pos-

sível sobre as realidades de mercado, gerando 

comprometimento e criando um ambiente 

favorável para ajudar nosso representante a 

vender e, também, a superar suas próprias 

expectativas. Em marketing, com vários lança-

mentos de produtos, estamos com campanhas 

promocionais e vários eventos em parceria 

com o cliente, tornando melhor suas margens, 

ações com nossas professoras no PDV, fazendo 

com isso que a Kreateva se torne a melhor 

opção de compra do cliente”, explica.

A empresa, durante o ano de 2014 e o 

primeiro semestre do 2015, otimizou sua ope-

ração, quase duplicando sua produção, fazen-

do produtos cada vez de melhor qualidade 

e cada vez mais competitivos, revela Falsoni. 

“Com a alta do dólar o produto importado, 

que ocupou espaços importantes em nosso 

mercado, foi perdendo terreno em relação 

aos nossos produtos, agora com melhores 

preços. Muito mais opções e eficiência nas 

entregas, com a otimização de nossos custos, 

inovação, investimentos na fábrica, investi-

mentos em marketing, preços mais competi-

tivos, a aprovação para Kreateva da exigente 

normativa europeia EN 71/3 sobre produtos 

não tóxicos , selo Inmetro e o compromisso 

de pronta entrega, parcerias com clientes, 

além da força da marca Kreateva, tornam nos-

sos produtos o melhor custo benefício para o 

lojista e para o consumidor final, e principal-

mente para o artesão profissional, que sabe 

reconhecer produtos de alta qualidade.” 

No artesanato, o gerente de marketing cita 

que o produto é usado para criar bonecos, 

caixas de presentes, decorações de festa , 

flores artificiais, lembrancinhas para datas 

comemorativas, utensílios de mesa e uma 

infinidade de itens com grande durabilidade, 

tornando-se um grande reforço na renda fa-

miliar dos artesões. “Já em brinquedos, pode 

ser aplicado em peças para montar, jogos de 

tabuleiro, carrinhos, quebra-cabeças e tapetes 

infantis. Essa é uma linha diferenciada de tudo 

o que se encontra para as crianças no merca-

do, com foco na educação. Além de muitas 

outras finalidades, vem sendo usado, inclusive, 

na construção civil, para ser misturado ao 

concreto, trazendo vários benefícios, como iso-

lamento térmico e acústico”, observa Falsoni.

“Trabalhamos cada vez mais na exposição 

dos produtos Kreateva. Em nosso segmento 

é cada vez mais valorizada a novidade, que 

precisa ser exposta para ser vendida, porque 

o produto que permite maior lucro para o 

lojista é o de venda por impulso, pois não tem 

comparativo como os commodities. Atuamos 

com vários projetos para ações no ponto de 

venda, melhorando a exposição de produtos 

da nossa marca.”
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VMP

O grande destaque são os lançamentos de EVA Tatames: Pelúcia Bolinhas, Carpete Animal, Carpete Liso (todos texturizados, 

no tamanho 30cm x 30cm). Tem também EVA Tatame Bolinhas, EVA Tatame Madeira (ambos com 60cm x 60cm) e EVA Ta-

tames Pedagógicos (30cm x 30cm). Tem ainda os modelos com números, letras do alfabeto, com ícones de frutas e de trans-

portes. “São excelentes para atividades educacionais com crianças e possuem certificação pelo Inmetro”, garante Vanessa.

Os lançamentos não param por aí: tem também EVA adesivos, em cores variadas e, também, com glitter. EVA licenciado 

Disney com as personagens mais queridas do universo infantil: Frozen, Princesas e Mickey.

Além das grandes novidades, a empresa oferece ainda os produtos de grande sucesso que compõem sua linha: EVA com 

Glitter (Fantasia, Laminado, Cores, Furtacor), Eva Lantejoula, Flocado, Metálico, Tecido (Xadrez, Bolas, Confetti, Holográfi-

co Bolas, Hot Stamp, Mini Balls Hot Stamp), Microondulado, Atoalhado, Animais, Multicolor com 2, 3 ou 4 cores, Fantasia 

(Bolinhas e com diversas estampas), EVA Times, Listras (Estreita ou Larga) e Fluorescente, todos no tamanho 40cm x 60cm 

e EVA Liso nos tamanhos 40cm x 60cm e 40cm x 48cm. 

“E as opções não param por aí. Não são apenas EVA em folha e Tatame, mas também temos 21 modelos de máscaras 

de EVA e perfuradores para trabalhos manuais vendidos em caixas com 12 e 24 unidades e, também, em blisters, vendi-

dos por unidade. A variedade é incrível e a qualidade também. Novidades que chegaram com tudo para a volta às aulas 

2016”, completa Vanessa.

20

EVA

NOVIDADES E DESTAQUES

KREATEVA

Para a nova temporada, a Kreateva apresenta produtos na linha de folhas e, também, alguns brinquedos. Linha Hiper 

Cristal, Atoalhado em 27 cores, Material Dourado, Kit 20x30 com 36 folhas (maior sortimento pelo melhor preço, segundo 

falsoni), Adesivo instantâneo multiuso (ideal para EVA), entre outros.
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TECNOLOGIA

Multilaser anuncia lançamento 
de linha de memória para 
computadores

Empresa aposta pela primeira 
vez em produtos de hardware 
para melhorar a performance 
de desktops e notebooks

Depois de certo tempo de uso é comum que 

os PCs fiquem mais lentos, prejudicando o de-

sempenho até mesmo de pequenas tarefas do 

dia a dia, como enviar um e-mail ou carregar 

fotos e vídeos. Para contornar este problema, 

a solução mais fácil e barata é a substituição 

da memória do computador. 

Atenta às necessidades dos consumidores e às 

novidades do mercado, a Multilaser, um dos 

maiores players do segmento de eletrônicos 

e suprimentos de informática do Brasil, acaba 

de entrar no segmento de hardware com 

memórias para computadores.  

A linha é composta por dois modelos: a 

memória DIMM, compatível com desktop, 

e a memória SODIMM, compatível com 

notebook. Ambas contam com capacidades 

individuais de 4GB e 8GB com frequência de 

1.600 MHZ. 

O mercado de tecnologia no Brasil ainda é 

carente no que diz respeito ao suporte pré e 

pós-venda para atendimento ao consumidor 

que compra memórias de computador, tendo 

em vista que a maioria desses produtos ainda 

é importada. “A Multilaser possui uma plata-

forma completa de atendimento ao consumi-

dor e este lançamento visa atender uma ne-

cessidade de mercado no Brasil”, afirma Luiz 

Cagno, gerente de produtos da Multilaser. 

“As memórias são componentes importantes 

que influenciam diretamente no desempenho 

dos computadores e são responsáveis pelo 

gerenciamento e armazenamento de dados. 

Os lançamentos da Multilaser são compatíveis 

com as principais placas-mãe do mercado de 

tecnologia no Brasil”, complementa Cagno.

Com garantia de um ano, as memórias DIMM 

e SODIMM de 4G da Multilaser possuem o 

preço sugerido de R$ 159,90. Já as memórias 

DIMM e SODIMM, com capacidade de 8GB, 

têm o preço sugerido de R$ 319,90.



http://www.stalo.com.br
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PERFIL DO FORNECDOR

Com pouco mais de quatro anos de Brasil 

e concorrendo com gigantes do segmento, 

empresas que já estão no mercado há muitos 

anos, a Newell Rubbermaid vem apresen-

tando um trabalho que está refletindo um 

crescimento de dois dígitos por ano. Segun-

do o chefe de vendas Brasil, Ricardo Dias, 

a empresa consegue esse crescimento por 

intermédio da qualidade dos produtos, do 

posicionamento de preços e pelos investimen-

Em plena ascensão
Com foco em distribuição e inovação, Newell Rubbermaid vem 
se firmando no mercado brasileiro pensando num horizonte de 
médio e longo prazos, crescendo na casa dos dois dígitos

tos que faz no mercado. Competindo de igual 

para igual, ano a ano, tem a tendência de 

continuar crescendo, porque tem se provado 

que é um crescimento consistente e sustentá-

vel. “Nunca fizemos nada fora dos padrões de 

mercado para conquistar essa posição. Esta-

mos crescendo de maneira acelerada, fazendo 

a coisa da maneira mais correta, com política 

comercial consistente, construindo a distri-

buição em cada um dos canais e respeitando 

o papel do atacadista e do varejo, indepen-

dentemente de onde ele esteja localizado no 

país. Nosso mantra é distribuição e inovação, 

pensando num horizonte de médio e longo 

prazos.”

O chefe de vendas reconhece que, hoje, o 

Brasil é disparado o maior mercado do seg-

mento na América Latina. “Potencialmente, 

no nosso segmento dentro dos negócios da 

Newell no Brasil, o país é de extrema impor-

tância, porque ele tem o papel de colocar a 

companhia dentro da região da América La-

tina em outro patamar de resultados. É óbvio 

que isso passa por um tempo de maturação, 

passa por inovação de mercado e pelo lança-

mento de novas linhas de produtos que ainda 

não temos no Brasil. A companhia ainda é 

muito nova aqui, mas vem fazendo um bom 

trabalho de crescimento.” 

Qualidade e atendimento

A companhia tem uma filosofia de garantir 
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que cada canal tenha um papel claro dentro 

da sua rota de mercado (atacado papeleiro, 

atacado generalista, varejo, supermercado 

etc.), conforme Dias. “Nossa política comer-

cial permite que todos os canais trabalhem 

da melhor forma dentro do segmento de 

atuação, obviamente, respeitando os níveis 

de preço e as promoções existentes, e sendo 

o mais efetivo possível para fazer com que 

o produto chegue ao consumidor final. E aí, 

quando falamos de uma política comercial, 

temos que deixar bem claro: a nossa política 

não privilegia clientes maiores em detrimento 

de clientes menores. Para nós, se o cliente 

está estabelecido naquele canal, ele recebe a 

política de preço e prazo daquele canal, en-

tão, a nossa companhia não privilegia alguns 

clientes em detrimento de outros. Esse é o 

motivo pelo qual a gente vem construindo, 

consistentemente, ano a ano, crescimento 

acima de dois dígitos no Brasil. Não temos 

problemas de gestão de preços, salvo algu-

mas exceções que são parte do negócio, mas 

conseguimos gerenciar muito bem o mercado 

através da nossa política. Os clientes estão 

satisfeitos e conseguem operar com margem 

muito interessante com o nosso portfólio de 

produtos.”

Lançamentos

Em julho a Newell realizou a segunda versão 

do seu showroom - a primeira foi em 2014, 

onde foram feitas apresentações nesse for-

mato em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. Neste ano, optou por um só evento 

em São Paulo e convidou os clientes do 

Brasil inteiro. “Pudemos constatar que foi um 

sucesso, porque tivemos oportunidade para 

explorar o plano de ativação para o período 

de volta às aulas e, também, para estreitar 

o relacionamento com os nossos clientes. 

Estamos vindo de uma jornada de lançamen-

tos de produtos e de abertura de novos canais 

de distribuição no Brasil. Nossos principais 

clientes compareceram ao evento e, além 

deles, tivemos a visita dos nossos representan-

tes comerciais, porque desde o início de 2014 

nós abrimos regiões de vendas em todo o 

país, por meio da estrutura de representantes, 

Ricardo Dias, chefe de vendas 
Brasil

PERFIL DO FORNECDOR
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e, também, de novos clientes prospects, que já estavam no nosso radar há algum tempo. Dessa 

forma, tivemos a oportunidade de abrir um número bastante expressivo de clientes por conta 

desse evento, ampliando consideravelmente nossa carteira até o final de agosto, e continuamos 

recebendo solicitações de clientes do Brasil inteiro para início de trabalho, seja por meio de 

distribuição ou varejos que ainda não trabalhavam com o nosso portfólio”, esclarece Dias

Ações de apoio

Basicamente, o foco da Newell está em visibilidade, em todos os sentidos, seja no ponto de 

venda com materiais seja execução de promoções com pessoas demonstrando os lançamen-

tos da empresa. “Isso tudo no sentido de colocar nosso produto visível e atrativo em frente ao 

consumidor”, afirma Dias.

O chefe de vendas lembra que uma demanda dos clientes é sobre quando a Newell vai expan-

dir a linha de produtos, porque ainda existe muita oportunidade em alguns segmentos. Hoje 

a empresa comercializa no Brasil a linha de escrita (canetas, marcadores, lapiseiras, corretivos e 

algumas hidrográficas). “Existe uma infinidade de produtos em categorias importantes que ain-

da não atuamos. A empresa tem plano para expandir essas categorias e é algo que, certamente, 

vai colocar a companhia num patamar bem diferente do que ela está hoje. Isso faz parte de um 

plano estratégico, porém existe uma série de implicações que a companhia não pode divulgar, 

mas está nos planos da Newell seguir crescendo no Brasil, ganhando participação de mercado 

de maneira acelerada nas categorias em que ela já está presente e ampliar novas frentes de 

negócios através de novos segmentos em novas categorias de produtos dentro do segmento de 

papelaria”, revela Dias.

Lançamentos 2016
Kilométrica Quatro: quatro cores num único produto

Design dos botões para melhor exibição das cores de tinta, além 

de melhor e mais rápida ativação das cores.  

Os ângulos foram arredondados para maior conforto na escrita. 

Acabamento super premium na tonalidade “branco piano”. 

Design do clipe inspirado nas linhas Kilometrica 100 e 100 RT. 

Grip com Botões 25% mais largos.

Ranhuras para maior conforto. 

Revolucionário sistema de escrita Hi-Tech.

Escrita suave e macia.

Mínimo de pressão na mão.

Linhas limpas e nítidas.

Cores vivas.

Duas versões: Azul, Preto, Vermelho, Verde e Roxo, Magenta, 

Turquesa, Verde - Limão

PERFIL DO FORNECDOR
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Kilométrica Stylus: para escrever tanto no 

tablet quanto no papel 

Inspirada no design de Paper Mate Kilometrica 100, 

possui a ponta Stylus na parte superior do corpo, 

combinando o sistema de escrita de alta performance 

Hi-Tech com a possibilidade  de fazer anotações em 

aparelhos de tela touchscreen. 

Atributos: Ponta 1.0mm. 

Corpo triangular. 

Ponta de silicone Stylus. 

Adaptador para ponta triangular Stylus. 

Kilométrica Mini: muito mais do que só 

tamanho Mini  

Tamanho pequeno e embalagem inovadora são 

oportunidades perfeitas de comercialização fora dos 

espaço/ponto natural de canetas, segundo Dias, pois 

esses fatores podem gerar a compra por impulso. 

“Os produtos na versão mini já existem em algumas 

marcas, porém nenhum concorrente  se apropriou 

deste conceito, sendo uma oportunidade para refor-

çar ao consumidor as linhas de produto existentes de 

Kilométrica. Os consumidores percebem Mini como 

produtos graciosos e convenientes para levar a todos 

os lugares, cabem no bolso ou na bolsa. Podem ser 

o presente perfeito para professores ou amigos em 

comemorações especiais.” 

Kilométrica Mini: embalagem divertida! 

Embalagem prática, colorida e divertida para motivar 

a venda por impulso e criar novos cenários de con-

sumo, conforme Dias. “Segura, sem risco de perda 

para o lojista: para abrir é necessário primeiro rasgar 

a embalagem plástica, para depois abrir o sistema 

‘zip’, que vira um estojinho para o consumidor.”

Kilométrica 100 Colorz 

“O mercado pediu, nós atendemos! Agora temos 

todas as cores fashion em cartucho de 12 peças”, 

destaca Dias. 

Verde escuro

Marrom 

Laranja

PERFIL DO FORNECDOR



Lo
ja

s 
  O

ut
ub

ro
  2

01
5

28

QUADROS E TELAS

O mercado nacional de quadros e telas atende 

a variadas necessidades, como para artes plásti-

cas, além de produtos para anotações em salas 

de reuniões em escritórios e salas de aula.

Atualmente, Flávia Aldrovandi, do departa-

mento de marketing da Souza, avalia o setor 

como crescente, com uma demanda alta, 

em função do crescimento da arte no Brasil, 

incentivando nas escolas o uso da pintura em 

telas, ou em oficinas culturais promovidas 

pelas escolas ou oficinas de cultura

“O mercado artístico, seja por profissão ou 

por lazer, é crescente. Cada vez mais pessoas 

buscam uma atividade que as faça sair da 

rotina, e com isso impulsionam as vendas, 

mas esse não é o principal dos fatores, pois há 

também as escolas que incluem, hoje, na lista 

escolar, telas para aulas de arte e fazem com 

que as crianças tenham esse primeiro contato 

com a cultura e pintura”, analisa Flávia.

As telas de pintura exigem muito cuidado, 

de acordo com Flávia, afinal o consumi-

dor vai colocar a sua arte, sua expressão na 

tela. “Para que ele transfira a sua arte com 

confiança, usamos material 100% algodão e 

com molduras firmes, para dar segurança e 

durabilidade na arte”, afirma ela, justifican-

do que o processo de fabricação de telas é 

bastante artesanal. 

Mercado crescente

Seja no escritório, no ateliê ou nas salas de aula, os quadros e 
telas se fazem presentes para auxiliar o público consumidor

Demanda

O mercado de quadros é maduro, segundo 

José Pignatti, diretor comercial da Stalo, e 

o crescimento não ocorre mais de forma 

abrupta. Ele explica que existe demanda no 

setor corporativo, onde se vende quadros 

menores, porém a maior demanda ainda é na 

área educacional, tanto nas escolas particula-

res como nas públicas, notadamente através 

de licitações.

“É necessário investir constantemente na 

renovação dos produtos, apostando em 

design, além de ter um mix variado de tipos 

de quadros que atendam todas as demandas 

do mercado. Qualidade e certificação são 

fundamentais, pois dessa forma a produção 

consegue atender do menor ao maior cliente, 

de modo eficiente, rápido e seguro, fatores 

esses inerentes a um mercado tão concorrido. 

Nesse sentido, novidades como os quadros 

com tela em porcelana, por exemplo, estão 

em alta, seguindo mercados dos EUA, Europa 

e China. Quanto ao mercado de telas, esse 

pode ser visto sob dois aspectos: existem as 

telas profissionais, destinadas a pintores, onde 

o material é especifico e o comprador não 

se inibe com preço, e de outro lado, as telas 

para uso escolar, cujo destino é basicamente 

lazer ou aulas de trabalhos manuais, e nesse 
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caso, embora com característica de segurança e qualidade, a matéria-prima pode não ser tão 

específica, o que deixa com preço menor”, esclarece Pignatti.

Para o diretor comercial da Stalo, não existe um crescimento específico e significativo. “Por 

exemplo, a demanda na área educacional ocorre com a abertura de novas escolas ou renovação 

de salas, porém é sazonal, geralmente se dá em períodos de aberturas de escolas, excetuan-

do-se nesse caso as licitações, que normalmente têm um calendário diferenciado, e aí podem 

ocorrer grandes demandas esporádicas, que podem aquecer o mercado de outra forma. Nesses 

casos, fatores econômicos e políticos podem influir. A área corporativa também pode impulsio-

nar, porém também está atrelada à economia. Em momentos de crise a demanda cai.”

Pignatti destaca que as características que marcam esses produtos são matéria-prima de quali-

dade e certificada, design, conhecimento, acompanhamento do processo produtivo, inovação, 

conexão com tendências atuais, entre outros. “O que é novidade no momento são os quadros 

com tela em porcelana, muito usados nos EUA e na Europa. Têm durabilidade e resistência 

bastante altas. São próprios para uso intenso, como sala de aula. Além disso, essa superfície per-

mite projeção. Vê-se, ainda, uma profusão das lousas eletrônicas, onde uma tela de computador 

é projetada num quadro com sensores, e isso permite a interação e manipulação da tela, com 

um touch screen. Existem outros tipos de lousas eletrônicas com digitador de superfície que nós 

distribuímos. Essas novas tecnologias têm sido muito divulgadas, mas percebe-se que não são 
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usadas em sua total potencialidade; muitas lousas eletrônicas ficam encostadas nas escolas por 

falta de adesão dos professores”, lamenta Pignatti.

O diretor comercial da Stalo acredita que esse é um mercado ainda com grandes possibilidades 

de crescimento. “Porém, isso exige trabalho focado e busca constante de estratégias, pesquisas 

e conhecimento profundo das áreas envolvidas, como instituições, empresas e usuários, para 

sabermos o que eles necessitam e assim possamos atender satisfatoriamente.”

NOVIDADES E DESTAQUES

SOUZA

A Souza oferece uma linha completa para 

atender os consumidores que atuam na área 

da arte e cultura, seja profissionalmente ou por 

lazer. “Produtos de qualidade, que proporcio-

nam ao cliente qualidade e segurança no uso. 

Nossas madeiras são de áreas sustentáveis, 

temos esse cuidado com o meio ambiente 

e também com o consumidor. Importante sem-

pre ressaltar que um país se torna forte pela 

educação e pela cultura do seu povo, e nossa 

linha proporciona apoio ao desenvolvimento 

da educação e à expressão de uma cultura tão 

diversificada como a do Brasil”, ressalta Flávia.

STALO

A Stalo fornece uma ampla linha de produtos, que inclui quadros para sala de aula, li-

nha de quadros metálicos, linha de quadros brancos stand, quadro de cortiça, moldura 

de alumínio, entre outros.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HZ OT 312 ANÚNCIO DE SUPRIMENTOS V3_21X28cmt_(2).pdf   2   6/26/15   5:16 PM

http://www.epson.com.br


Lo
ja

s 
  O

ut
ub

ro
  2

01
5

32

INSTRUMENTOS DE ESCRITA

A volta às aulas de 2016 será especial para a 

BIC, pois a empresa completará 60 anos no 

Brasil, e para comemorar esse marco com 

seus consumidores continua investindo em 

inovação com tradição para os produtos 

voltados à educação de todas as idades. Para 

o período, a marca trará destaques na linha 

de colorir, com o lápis de cor Evolution Cir-

cus, uma linha premium com a caneta mais 

famosa do país, a BIC Cristal Celebration, e 

lápis preto, com BIC Evolution Celebration, e 

o complemento da linha BIC Evolution Kids, 

com lapiseiras especialmente pensadas para 

as crianças em fase de alfabetização.

“Serão 26 novos produtos, sendo 15 de 

papelaria e 11 lançamentos de Pimaco, além 

de muitos packs promocionais para essa 

Volta às aulas. A BIC se prepara muito para 

esse momento, pois trata-se da época mais 

importante em vendas para a companhia. 

Haverá também investimento em campanha 

institucional e de produtos específicos, assim 

como a segunda edição do concursos BIC-SE, 

BIC comemora sua 60ª 
volta às aulas no Brasil 
com lançamentos em 
toda linha

Novos lápis de colorir, ampliação da família BIC Cristal e 
EvolutionKids são os destaques para o próximo ano

que foi sucesso no ano passado, e plataformas 

direcionadas ao consumidor ainda mais fortes, 

também para essa época do ano”, afirma Emer-

son Cação, diretor de marketing da BIC Brasil.

Entre as principais campanhas, o conceito 

Pequenos Artistas continuará sendo trabalha-

do, com divulgação em TV aberta - Globo, 

SBT, Record e Band - e canais por assinatura 

como Disney Channel, Cartoon Network e 

Discovery Kids, no período de janeiro a março 

de 2016.Sucesso em 2014, o concurso BIC-SE 

voltará para o final de 2015 com nova dinâ-

mica e plataforma de e-commerce no site da 

campanha. A linha de colorir ganhará novo 

site, com desenhos para colorir, dicas para os 

pequenos e muito mais. 

Reforçando o compromisso com a cultura e a 

educação infantil, a marca apresentará ainda, 

no próximo ano, um novo projeto de edu-

cação em parceria com a Fundação Abrinq, 

no qual doará dois milhões de produtos de 

papelaria para a instituição, que beneficiará 

milhares de crianças e adolescentes no país.
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Canetas Esferográficas

A família Cristal estará ainda mais completa com a BIC Cristal Celebration, em lembrança às 

medalhas dos jogos de 2016 e em comemoração aos 60 anos de BIC no Brasil. Com corpo me-

talizado, as canetas poderão ser encontradas nas cores prata e ouro, com tinta azul ou preta.

Para os fãs da BIC 4 Cores também tem novidade chegando: a edição Original Finecom ponta 

fina de 0,8mm. A clássica e icônica caneta terá o corpo laranja e as quatro tintas originais (azul, 

preto, vermelho e verde). Aproveitando o sucesso também do lançamento do ano passado, BIC 

4 Cores Metallic terá duas novas cores no corpo metalizado roxo e azul.

Linha BIC  Evolution Kids

Em complemento à linha lançada na último volta às aulas, a lapiseira BIC Evolution Kids foi tam-

bém desenvolvida em conjunto com professores e alunos especialmente para crianças em fase de 

alfabetização, acima dos cinco anos de idade. Com design que orienta a posição adequada dos 

dedos,o produto é indicado para destros e canhotos e tem o objetivo de auxiliar no aprendizado 

dos pequenos. A lapiseira pode ser encontrada nas cores rosa e azul com grafite preto de 1,3mm.

Lápis 

Lançamentos

http://yur.com.br
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Com mais de 20 anos no mercado, o lápis preto da BIC também não estará de fora 

das comemorações de 2016, o conceito Celebration também se estende nessa ca-

tegoria, apresentando o lápis BIC Evolution Celebration com corpos metalizados em 

prata, ouro e bronze, com grafite HB#2. “Agora, com a ponta ainda mais resistente, 

suavidade e conforto na escrita, além da segurança que traz por não lascar e a mes-

ma facilidade ao apontar de sempre, o lápis traz também nova fórmula que garante 

ótimo desempenho ao apagar”, garante Cação.

Para quem gosta de tons vibrantes, o BIC Evolution Neon será a escolha da vez. 

Disponível nas cores amarelo, verde, rosa e laranja fluorescente, o lápis preto fará 

ainda mais sucesso com a ponta colorida em preto.

Lápis de Colorir

A linha colorir continua crescendo e se consolidando no mercado, com isso, a BIC 

traz o BIC Evolution Circus, que além de ser 50% reciclável, proporciona ainda mais 

diversão na hora de colorir. São 12 cores disponíveis para pintar, mas a grande 

novidade está do lado de fora, pois os lápis têm corpo, “capa” e ponta em cores 

diferentes. É a mesma suavidade e conforto do corpo sextavado com muito mais 

criatividade.

Também como novidade em colorir, o BIC Estojo Evolution Lápis de Cor traz mais 

praticidade, guardando as 12 cores em um mesmo lugar. O estojo premium é feito 

em metal e promete mais organização do material escolar.

Marcadores

Marcou aquele trecho importante do texto, mas, no decorrer da leitura, mudou de 

ideia e quer dar destaque para outra informação? Agora isso é possível com o mais 

novo marcador de BIC. A linha BIC® Marking traz o Marcador de Texto Apagável 

disponível na cor amarela. Em uma das pontas ele marca o texto e a outra apaga a 

tinta do marcador, em traço fino ou grosso, o usuário é quem escolhe.

Pimaco

A linha de etiquetas se reinventou mais uma vez e trouxe novidades, como a Etique-

ta Preta, que tem a mesma aparência de um quadro negro.Disponível em papel A5 

com recortes diferenciados, é ideal para uso em casa na organização e decoração 

de recipientes. Os marcadores permanentes metálicos são a combinação perfeita 

para essa etiqueta. 

Atenta à tendência de impressão de fotos digitais, a Pimaco lança no mercado 

Etiquetas para Scrapbook exclusivas que garantem mais criatividade na composição 

de álbuns personalizados. São três temas de stickers divertidos: namoro, amizade e 

viagem. 

Ainda entre as novidades, as Etiquetas para Identificação em formato de estrelas, 

nas cores ouro e prata, podem auxiliar no escritório ou nas decorações, assim como 

os novos temas de Stickers Escolares - Animals e Pop Rock. Para organizar pastas, 

arquivos ou livros, a linha traz também o novo Marcador de Abas em seis cores dife-

rentes (vermelho, amarelo, verde, azul, laranja e magenta).
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

A cada ano o mercado de produtos para orga-

nização, assim como tantos outros, se depara 

com o grande desafio de inovar e buscar ten-

dências, de pensar em soluções que otimizem 

e facilitem a vida das pessoas. 

Vanessa Velozo, assistente de marketing da 

VMP, acredita que essas tendências têm muito 

a ver com novos recursos, alternativas e so-

luções viáveis que tragam essa otimização de 

tempo, design arrojado e variedade de cores e 

estampas que atendam ao gosto e exigências 

de produtos mais elaborados e atrativos.

Soluções para 
necessidades diversas

Cores, design arrojado e materiais diversos, inclusive ecológicos, 
marcam o segmento de produtos para organização

A maioria das pessoas sente que tem muita 

coisa para fazer e não há tempo suficien-

te para fazer tudo. Na opinião de Nathalia 

Ibelli, analista de marketing máster da DAC, 

administrar o tempo, nos dias de hoje, é um 

fator-chave para ter mais tempo para ler, 

descansar, fazer mais exercícios físicos, curtir a 

família etc. “A busca por produtos de organi-

zação é crescente a cada ano e os fabricantes 

precisam estar atentos às necessidades diárias 

das pessoas. Pastas, caixas organizadoras, 

fichários e outros itens atrelados às estampas, 
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cores e materiais adequados ao perfil do con-

sumidor trazem satisfação pela compra, além 

da valorização da marca. Produtos que trazem 

conceitos descolados atraem o consumo, 

além do custo benefício”, afirma Nathalia, 

justificando que a empresa investe no setor 

de inteligência de mercado, que é responsável 

por trazer dados para outros setores, no caso, 

para o desenvolvimento de produtos.

Funcionalidade

Produtos que reduzam o esforço do usuário 

têm sido uma demanda crescente, de acordo 

com Ricardo Ferreira, gerente de marketing 

da Sertic. “Grampeadores e perfuradores de 

uso com menor esforço têm obtido resultados 

melhores, ano após ano. Objetos coloridos 

que tirem os tons de preto e cinza também 

agradam, principalmente, para o home office. 

Produtos inventivos, que reúnam em uma 

única peça diversas funções, também serão 

opções consideradas por conta de espaços 

reduzidos e, claro, produtos com consciência 

ecológica também têm grande apelo.”

Designs que remetam a linhas simples, 

minimalistas, com aspecto associado à linha 

Apple, por exemplo, são considerados fashion 

por Ferreira. “Cores mais vivas, para destaque 

de organização e para uma peça de destaque 

sobre a mesa também, além de produtos de 

consciência ambiental e que sejam produ-

zidos com materiais reciclados ou mesmo 

recicláveis. Temos uma área interna de desen-

volvimento, pesquisa e design e, em parceria 

com nossos principais fornecedores, criamos 

novos produtos que venham ao encontro de 

uma solução pensada para o consumidor. 

Além disso, nossos fornecedores também são 

http://www.sitioagar.com.br
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

grandes desenvolvedores e nos trazem sem-

pre soluções criativas e de design diferenciado 

e inovador”, informa.

Karina Marchini, gerente de produtos da 

Tilibra, avalia que o mercado busca, cada vez 

mais, por produtos funcionais e inovadores, 

além de materiais e designs diferenciados. 

“Sendo assim, os fabricantes de produtos 

para organização devem estar atentos às 

novidades em materiais e investir em estudos 

que ajudem no desenvolvimento de produtos 

que tragam mais facilidade ao dia a dia das 

pessoas, seja em casa, seja no trabalho. Esse 

mercado é impulsionado pela constante ne-

cessidade de praticidade, eficiência e seguran-

ça no dia a dia, para atividades no trabalho 

ou domésticas. Os produtos voltados à orga-

nização pessoal tendem a atrair consumidores 

que buscam facilidades em sua atividade, 

com ganho de tempo e de produtividade.” 

Inovação

Luiz Carlos Gastaldo, diretor comercial da 

Acrimet, observa que o mercado de organi-

zação, seja em escritórios, fábricas, bancos, 

hotéis, escolas, em casa, enfim, em todos os 

lugares, está cada vez mais carente de produ-

tos para se organizar. “Nos Estados Unidos já 

há grandes cadeias de lojas especializadas em 

organização para praticamente todos os se-

tores da vida moderna. A maior delas, cliente 

Acrimet há muitos anos, é um caso de sucesso 

extraordinário (veja em: www.containerstore.

com).”

O mercado de organização para escritórios 

cresce de forma bastante consistente, segun-

do Gastaldo. “Um mercado realmente muito 

promissor e exigente, o que nos diferencia 

de algumas empresas que oferecem produ-

tos de baixa qualidade, não só no mercado 

doméstico como no exterior. Estamos sempre 

em constante desenvolvimento, lançando 

produtos inovadores, oferecendo sempre 

novas cores, tendo como objetivo a satisfação 

total do cliente.”

A grande tendência para esse segmento, na 

opinião de Guilherme Mottin Chies, diretor 

da Chies, é a percepção de mudança por 

parte dos consumidores finais, os quais estão, 

dia após dia, procurando por produtos com 

qualidade superior, com uma vida útil maior. 

“É notável que o consumidor tende a com-

prar produtos que satisfaçam a sua vontade 

no que diz respeito à relação custo benefí-

cio. A cada dia que passa, os consumidores 

estão cada vez mais informados e atentos aos 

diferenciais entre os produtos, o que é muito 

bom para o mercado, pois toda a cadeia 

ganha, oferecendo produtos de excelente 

qualidade. Ganham o consumidor, o revende-

dor e a indústria.”

Com as atuais mudanças no mundo da tecno-

logia, Flávia Aldrovandi, do departamento de 

marketing da Souza, acredita que as princi-

pais tendências são os escritórios modernos e 

despojados. “Antigamente, os escritórios pas-

savam a imagem de sérios, com cores escuras. 

Atualmente, com a mudança de público, as 

empresas querem que seus colaboradores se 

sintam motivados, em um ambiente mais leve 

e menos cansativo”, opina.

http://www.containerstore.com
http://www.containerstore.com


PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

De acordo com Guilherme Chies, diretor da Chies, estudos concluíram que a 
maioria das mesas de trabalho e dos materiais de escritório tem 400 vezes mais 
bactérias do que um vaso sanitário de banheiro, isso porque quase ninguém os 
limpa adequadamente, segundo um estudo de um reconhecido microbiologis-
ta da Universidade do Arizona (EUA).
Em 2012, a Chies foi pioneira lançando a primeira pasta antibactéria do Brasil, 
apenas um registrador AZ especial, desenvolvendo e investindo após muitos 
estudos, um revestimento que fosse realmente eficaz, protegendo seus consu-
midores contra  fungos e bactérias. 
Visto a importância para a população desse novo revestimento com alta tec-
nologia desenvolvida pela empresa, a Chies inovou mais uma vez e deu um 
grande passo à frente em 2014, quando resolveu ampliar esse revestimento 
das pastas para toda a sua linha de produtos com proteção antimicrobiana, e o 
melhor de tudo, sem cobrar nada a mais por isso, apenas em prol da saúde de 
seus consumidores finais. 
“Podemos observar um exemplo real para percebermos o grau de importância 
dessa tecnologia. Antes de desembrulhar um sanduíche na sua mesa de trabalho 
ou no ambiente de escritório, é necessário ficar atento, pois as superfícies de alto 
risco de contaminação estão localizadas exatamente nesses lugares de trabalho, 
tais como mesa, telefone, teclados, canetas, desktop, mouses, prateleiras etc. 
Onde temos um nível alto de ATP há mais bactérias, por isso, são maiores as chan-
ces de encontrar um microorganismo que possa deixá-lo doente”, relata Chies. 
Em parceria com a Kher Group, a proteção antimicrobiana Kher é adicionada 
durante o processo de fabricação e é parte integrante do revestimento das 
pastas Chies; não sai nem desgasta, fornecendo proteção para toda a vida útil 
das pastas. O material é processado com nanotecnologia, sendo um produto 
inovador e atóxico, sem agredir o meio ambiente, atuando diretamente na 
eliminação de fungos e bactérias, de forma que, quando as bactérias e outros 
micróbios entrarem em contato com as pastas Chies com proteção microbia-
na, a proteção Kher age no rompimento da membrana celular da bactéria, 
inibindo eficazmente a reprodução, explica o diretor.
A proteção Kher antimicrobiana está disponível nos revestimentos das pastas 
registradores AZ Chies, pastas catálogo, porta-cartões, pranchetas, índices tele-
fônicos, cadernos profissionais, entre outros produtos da linha da empresa. 
De uma forma resumida, esclarece o diretor, todos os produtos da Chies com o 
revestimento com proteção microbiana Kher contribuem para a segurança e o 
bem estar, pois agregam os seguintes benefícios:
1. Diminui o risco de contaminação e transmissão de doenças;
2. Oferece maior padrão de higiene não apenas após a limpeza, mas durante 
o uso no ambiente, uma vez que age continuamente - produtos muito mais 
higiênicos;
3. Possibilita o controle de proliferação de um amplo espectro de bactérias e fungos.
4. Proteção contra o bolor, causador de alergias, problemas respiratórios e 
mau odor, é especialmente importante em áreas úmidas, como prateleiras, 
armários, paredes, móveis de escritório e superfícies de madeira em geral. Em 
localidades de maior umidade natural, a proteção torna-se indispensável. 
5. Sem custo adicional, apenas em prol da saúde e proteção de seus consumi-
dores finais.

Proteção antibacteriana

http://www.rendicolla.com.br
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

NOVIDADES E DESTAQUES

ACRIMET

A Acrimet atua nesse segmento há 43 anos, conforme Gastaldo, sempre liderando  com 

produtos inovadores, modernos, ergonômicos, desenvolvendo novos conceitos em organi-

zação de ambientes corporativos e para a casa.

“Desenvolvemos kits com vários itens de utilidade, que são excelentes sugestões para 

presente e temos, também, conjuntos de produtos em caixas  promocionais, um tipo de 

‘meu  primeiro escritório’, que nos permitem entrar em mercados onde ainda não existe a 

cultura de uso dos nossos produtos, em especial alguns países para onde exportamos. Hoje, 

a Acrimet é líder de mercado  no Brasil e em muitos dos 30 países para onde exportamos 

regularmente toda a nossa linha de produtos.”

CHIES

Pasta Zip Bag - Ideal para organizar documentos em casa, escola, viagens, 

escritórios, malotes, eventos, cursos, congressos etc. Em três tamanhos: ofício, 

A4 e voucher/estojo. Feita em PP, toque macio e resistente. Material atóxico, não 

agressivo ao meio ambiente.

Pasta catálogo Concepts Novas - Em sintonia com as mais novas tendências do 

mercado, a Chies lança a linha Concepts de pastas catálogo, criando o conceito 

de capas com estampas abstratas, que buscam misturar cores, sofisticação, de-

sign e inovação, deixando o estilo de vida com um conceito mais cool, sinônimo 

de diversão e alegria.

Fichários com visor.



http://www.vmppapeis.com.br
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

DAC

A DAC possui um portfólio completo em produtos para organização para atender necessidades e consumidores que prio-

rizam a organização do dia a dia, conforme Nathalia.

“As caixas organizadoras em polipropileno, lançadas em fevereiro, trazem a qualidade e criatividade já conhecidas pelo 

mercado papeleiro. Opção de cores, formatos e estampas, o último incluindo até desenhos de duas linhas do grupo esco-

lar”, afirma Nathalia.

Ampliação do leque de produtos no formato A3 é a nova aposta da DAC para a coleção 2015, voltada para profissionais e 

estudantes da área de arquitetura, engenharia, design e comunicação. Maleta com alça, maleta sanfonada, pasta aba elás-

tica, pasta em L, envelopes plásticos e quatro opções de pasta catálogo compõem o grupo dos maiores produtos da DAC. 

“Novas estampas das pastas AZ decoradas estão agradando os clientes. Conheça a coleção completa no site da DAC: 

www.dac.com.br”, completa Nathalia.

FRAMA

A empresa oferece vários produtos nesse seg-

mento, entre eles pastas com aba elástica, pastas 

grampo trilho, pastas suspensa, caixas para arqui-

vo morto (várias opções), entre outros.

POLIBRAS

“Lançamos para o segundo semestre de 2015 cinco novas linhas de caixa organizadora, 

unindo no mesmo produto desing moderno, estampas da moda e qualidade. Conseguimos 

agradar muito o mercado consumidor. Onde o produto é apresentado se torna campeão 

de vendas. Conseguimos com a nova linha abrir novos mercados, com toda certeza já se 

tornou sucesso de vendas”, destaca Edson Cardoso Teixeira, gerente nacional de vendas.

http://www.dac.com.br


Sem título-1   1 21/10/2015   17:45:27

http://www.plavitec.com.br
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

POMBO

A Pombo oferece diversas 

opções de itens para orga-

nização. De acordo copm 

Amanda dias, assistente 

de marketing & produto, 

a linha Tack Notes chama 

a atenção no ponto de 

venda por suas diferentes 

cores, tamanhos e formatos que enchem os olhos do consumidor. “Os produtos da li-

nha Tack Notes não são meramente folhas para anotação que o consumidor encontra 

com facilidade no mercado, cada produto possui um diferencial que o destaca dos demais, como as micro 

serrilhas para destacar as folhas, marcadores de páginas com régua, folhas adesivas semitransparentes, 

reposicionáveis, perfuração para colocar em fichário, agenda ou caderno, dentre outros diferenciais atrativos que podem ser 

encontrados nos outros modelos disponíveis no  site da Pombo Lediberg.”

SERTIC

“Temos uma área interna de desenvolvimento, pesquisa e design e, em parceria com nossos principais forne-

cedores, criamos novos produtos que venham ao encontro de uma solução pensada para o consumidor. Além 

disso, nossos fornecedores também são grandes desenvolvedores e nos trazem sempre soluções criativas e de 

design diferenciado e inovador”, revela Ferreira.

SOUZA

Segundo Flávia, a linha de organizadores Souza tem o intuito de facilitar o dia a dia das pessoas. “Mas além de fa-

cilitar, acrescentamos o design para deixar o ambiente de trabalho melhor em todos os aspectos. Estamos acom-

panhando as principais mudanças nesta área e sempre nos atualizando para acompanhar a mudança constante 

do mundo. Em breve, lançaremos uma linha cheia de cor e estilo para alegrar qualquer ambiente de trabalho.”



PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

TILIBRA

Um dos grandes lançamentos na linha de organização são os quadros e 

acessórios da marca Quartet, e as caixas organizadoras multiuso.

“Como destaques da temporada 2015/2016 podemos citar o lança-

mento de 13 modelos de quadros brancos magnéticos, disponíveis em 

porcelana, vidro (branco e negro) e melamínico; e também de acessórios 

como marcadores para quadro branco e marcadores magnéticos nas 

estampas Joaninha e Smiles. Cinco novos formatos de quadro cortiça 

também foram lançados e podem ser utilizados com alfinetes e perceve-

jos, produtos que já fazem parte do mix de produtos da Tilibra”, observa 

Karina.

As caixas organizadoras multiuso são ideais para armazenar os mais 

diferentes itens. Com capacidade para até 20 quilos, os três modelos 

disponibilizados pela Tilibra são confeccionados em papel kraft (natural e 

branco) e são destinados ao uso doméstico e no escritório. 

Os clientes e consumidores da Tilibra também encontram no mercado 

uma variedade em itens para organização, como cadernos profissionais, 

porta cartões, índice telefônico, pastas executivas, maletas, pastas (cana-

letas, suspensa, sanfonada, elástico, grampo), registradores A/Z (mode-

los neutros e com personagens), etiquetas, clipes, prendedores de papel, 

elásticos, pranchetas, envelopes (kraft bolha, ofício, carta aéreo, carta, 

cartolina, estiletes, tesouras, CD/DVD, fitas (dupla face, adesiva, crepe, 

para empacotamento), lembretes, entre outros.

http://www.carbrink.com.br
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PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO

VMP

Os destaques VMP para organização são os lançamentos: caixas organizadoras em tecido com 6 peças, também as carto-

nadas com 5 peças e as caixas organizadoras em PP dobrável com 3 peças. Kits organizadores com alfinetes, prendedores 

de papel, clipes e elásticos. Esses mesmos itens são vendidos separadamente em embalagens de acetato, latas e em frascos. 

Há também conjuntos para escritório com 6 peças, com designer inovador e cores vibrantes.

“Outro destaque são os itens para organização da linha Dots, uma linha que distribui graça e simpatia”, segundo Vanessa. 

A linha é composta por pranchetas magnéticas, kits organizadores com clipes e prendedores de papel, calculadoras, blocos 

de anotações e porta canetas.

As novidades não param por aí: a VMP tem ainda porta-trecos cartonados com estampas variadas, conjuntos cartonados 

com caderno, caderneta, pasta com elástico, pasta com ferragem, porta-papel, porta-documento e porta-revista.

“Contamos também com os itens que são campeões de vendas, como os tradicionais porta-canetas, organizador de mesa, 

porta-papel, lixeira em metal ou couro ecológico. Porta-clipes, bandeja para documentos, risque-rabisque, mouse pads, 

quadros magnéticos, pranchetas, suporte para fita adesiva, grampeadores, perfuradores, marcadores e blocos autoade-

sivos, além de diversos tipos de pastas e outros produto, todos desenvolvidos com carinho para o dia a dia dos nossos 

clientes”, ressalta Karina.

WALEU

 “Em nossa linha de organização apostamos em produtos como organizador triplo Office, o qual pode ser utili-

zado como suporte para monitor, organizador de mesa, ou suspenso na parede. O organizador de livros Stan-

dart mantém seus livros e DVDs em ordem. O expositor Plus também entra no quesito organização, e pode ser 

utilizado sobre a mesa ou suspenso na parede. Estes e outros itens para organização podem ser encontrados 

nas principais redes de papelaria”, informa Jéssica Borba, assistente de marketing.



http://www.imexdobrasil.com.br


Reunindo diretores, coordenadores peda-

gógicos e professores das principais escolas 

particulares da abrangência da Delegacia de 

Ensino Sul 1, de São Paulo, o evento já entrou 

para o calendário dos 183 profissionais de 

educação que se fizeram presentes, na medi-

da em que é a única oportunidade de terem 

contato com os lançamentos dos principais 

fabricantes e distribuidores de materiais esco-

lares ou pedagógicos, explicou Carlos Araújo, 

proprietário da Redepel loja Jardim Cupecê. 

Os lojistas associados da Redepel recepcio-

naram os educadores com um serviço de 

buffet, diversas atividades, entrega de kits de 

produtos e uma homenagem antecipada pelo 

“Dia do Professor”, com o  sorteio de uma 

máquina de café expresso 3 Corações.

“Num momento em que o pessimismo toma 

conta de nosso país é mais do que necessá-

rio sairmos da inércia e não nos deixarmos 

contagiar, e eventos como este são extrema-

mente necessários para o mercado”, destacou 

Victória Sarachi, proprietária da Prima Escola 

Montessori, recepcionada no espaço da DAC 

pela gerente Paula Braga, que lhe  apresentou  

a grande variedade de pastas produzidas pela 

empresa. Para demonstrar o resultado, Vitória 

solicitou a Araújo que providenciasse amostras 

dos fichários para que fossem homologados, 

em substituição aos que são feitos sob enco-

menda para sua escola, destacando que esse 

é o resultado de iniciativas como essa.

A Importadora Leonora instalou uma gran-

de oficina de aplicação, com a conceituada 

professora Cristyna, e apresentou, além da 

grande gama de EVA decorado, texturizados 

e com gliter, sua completa  linha de escrita e 

acessórios escolares, onde o destaque ficou 

para o Giz de Cera Gel, que conforme Adriana 

Silva, coordenadora pedagógica do Colégio 

Nosso Horizonte, é o material perfeito para 

utilização pelas crianças do maternal e jardim, 

dada a sua maciez e qualidade de cores, e que 

com certeza seria passível de indicação em 

suas listas de material. A gerente da empresa, 

Sylvia Kokubo, responsável pela montagem 

dessa grande estrutura, destacou a importân-

cia do varejo na cadeia de comercialização 

de sua linha de produtos e a interação com a 

ponta de consumo ou formadores de opinião, 

representada pelos educadores.

A Henkel montou o seu tradicional parque 

temático com o “Prittinho” e demonstrou que 

sua linha de colas vai muito além das tradi-

cionais Tenaz e Bastão Pritt vermelha, o que, 

conforme destacou o representante Caio, é a 

grande vantagem deste evento: a oportunida-

de de interagir com uma grande quantidade 

de formadores de opinião e apresentar a apli-

cabilidade de uma vasta linha de produtos, 

impossível de ser feita de outra maneira.

A Licyn/Giotto veio com força total. Capita-

neada pelo seu diretor, Rubens Peres Jr., fez o 

representante Marcos Santos suar a camisa na 
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Encontro reúne 
fornecedores e educadores

A Redepel e suas lojas associadas realizaram o IV Workshop de 
Apresentação de Materiais Escolares no dia 1º de outubro, no 
Buffet Piatto na zona sul de São Paulo

EVENTOS



explicação aos professores e trouxe as profis-

sionais Leila e Cris Massinha para demonstrar 

que, além das tradicionais massas Utiguti, sua 

linha de tintas escolares e escrita vem com 

tudo e passariam com louvor pelo calibre dos 

profissionais nas oficinas de demonstração. 

Rubens Peres destacou que o apoio a este 

tipo de evento é essencial, “pois o trabalho de 

divulgação diretamente nas escolas é muito 

restrito e de nada adianta se não houver o 

apoio do ponto de venda.”

A mesma posição é a da Dello, transmitida 

pelo seu diretor, Elson Di Célio, que pediu 

desculpas por não poder estar presente junto 

com sua equipe, porém informava que sua 

posição será a de sempre apoiar as iniciativas 

de seus clientes parceiros. Beto Nani, repre-

sentante da empresa, dizia que na crise, não 

se deve abdicar de iniciativas criativas para 

agitar o mercado, exemplo disso são as caixas 

organizadoras da linha Romero Brito, que 

foram o grande destaque da Dello, chaman-

do a atenção pela sua variedade de cores e 

qualidade. Sua bancada trazia, além de sua 

tradicional linha de pastas, os lançamentos na 

linha de injetados, com destaque para a linha 

de organizadores de escritório.

Por mais que se diga que a linha de cadernos 

não tem mais nada a apresentar, a Tilibra 

sempre se faz presente, pois, conforme seu 

representante Thiago Campos, “é dever da 

empresa apoiar seus clientes parceiros em 

todas as ações que visem alavancar suas ven-

das, pois o crescimento é correlato”. Mesmo 

assim, não deixou de destacar sua linha de 

cadernos pedagógicos e aguçou os desejos 

dos presentes com sua nova linha de capas.

O mesmo apoio foi dado pela Suzano, que 

enviou junto com Fábio Haidar, do departa-

mento comercial, uma equipe do seu trade 

para montar diversos displays, apresentar e 

tirar dúvidas sobre suas linhas de papéis mul-

tiuso Report e Senninha.

A Summit apresentou sua enorme quantidade 

de produtos licenciados, que chamaram a 

atenção do público presente, mas conforme 

destacou Paulo Victorino, da Redepel loja Ma-

triz, “neste evento a tradicional linha Staedtler 

é sempre um destaque, pois a diversidade e 

qualidade de seus materiais técnicos são itens 

essenciais numa boa loja e, sem dúvida, é 

o desejo de todo educador que seus alunos 

tenham a oportunidade de usá-los.   

A Faber-Castell apresentou uma parte de sua 

tradicional linha de produtos, porém por 

problemas técnicos, infelizmente, não pôde 

trazer seus esperados lançamentos, frustrando 

a expectativa dos presentes.

A Yur Color Make acabou sendo a sensação 

das professoras, porque as fez descobrirem 

que, além das tintas faciais aplicáveis no ros-

tinho de seus alunos com variedade de cores 

e apliques, a empresa fabrica uma enorme 

quantidade de cosméticos, e suas demonstra-

doras não deixaram ninguém sair sem uma 

“corzinha”, no rosto ou na boca.

“O workshop foi um sucesso, nadando 

de braçadas neste mar revolto de notícias 

negativas. Destacou-se pela iniciativa em de-

monstrar que nossa cadeia de negócios pode 

até ter se contagiado, mas não se abalou e, 

como sempre, estará procurando se adaptar”, 

comemorou Araújo.
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Para garantir maior conforto e praticidade aos usuários que acessam a internet e a programação on demand na SmartTV, 

Android TV e PC, a OEX lança no mercado o Air Mouse CK103.

A novidade destaca-se pelo design compacto de controle remoto e por ser dois em um, funcionando como mouse e teclado. 

Com Air Mouse, os usuários ganham mais comodidade na hora de navegar pela internet, acessar e-mails, conversar com os 

amigos, ouvir músicas e ver vídeos na tela grande.

Air Mouse vem com USB nano e opera a até 10 metros de distância do receptor. Compacto e com toque suave, possui 56 

teclas na disposição QWERTY e mede apenas 16x5x1,5 cm.  A novidade da OEX é compatível com Windows, Macintosh, An-

droid e Linux e conta com alimentação através de 2 pilhas alcalinas AAA. O preço sugerido é de R$ 169,00 (valor médio para 

o consumidor e válido até o final de outubro de 2015).

OEX lança Air Mouse para 
SmartTV, Android TV e PC

Conectividade e alta potência sonora 
para grandes eventos

Para garantir a diversão nas festas do trabalho 

ou particulares, com muita tecnologia e som de 

altíssima qualidade, a Leadership apresenta mais 

uma caixa de som que, desta vez, se destaca pela 

potência e mobilidade. Ideal para festas de rua ou 

para reunir a família e os amigos e fazer a festa em 

casa ou no trabalho.

Top de linha, o par de caixas de som Ativa 

(0433) foi feito para ser o sucesso das festas. 

Com alto desempenho e ótima dispersão sonora, 

cobrindo médios e grandes ambientes, o par de 

caixas Ativa é a opção perfeita para quem gosta de 

mobilidade e altíssima potência (300W RMS).

Sem fio, as caixas contam com função “Buetooth Music” para tocar músicas direto do smartphone ou tablet, 

além de sistema duplo-amplificado. O par de caixas Ativa também é bivolt e apresenta rádio FM estéreo, 

entrada USB, entrada para cartão de memória SD (de até 32GB), duas entradas P10 (para microfone ou 

instrumento musical), além de controle remoto para maior comodidade. Outro destaque do produto são os 

LEDs personalizados, com a função de acompanhar o ritmo da música, agregando sofisticação e mais tecno-

logia em eventos à noite.

O par de caixas de som da Leadership está disponível para venda nas melhores lojas do ramo em todo o 

Brasil com preço sugerido de R$799,90.
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Epson apresenta nova impressora 
fotográfica SureColor P600

A Epson apresenta a Epson Sure Color P600, sua nova im-

pressora profissional com os mais altos padrões de qualidade 

de impressão fotográfica. Com a exclusiva tinta Epson Ultra 

Chrome HD, produz imagens com densidade de preto sem 

precedentes, proporcionando a impressão com um incrível 

nível de nitidez e alto valor D-max.  

A tinta apresenta a tecnologia Preto Matte, que permite maior 

densidade de pigmentação na superfície do material impresso 

e produz gradações de tonalidades mais suaves, obtendo as 

melhores impressões em preto e branco, além de impressões 

com cores incrivelmente fiéis e brilhantes.  

“A impressora Epson Sure Color P600 foi projetada para exce-

der o mais alto nível de qualidade que os nossos clientes estão 

acostumados a esperar de nós”, disse Sean Máximo, gerente 

de produtos da Epson do Brasil. “Com as tintas Ultra Chrome 

HD e o papel para impressão de fine art, a impressora Epson 

Sure Color P600 está pronta para se tornar o novo marco na 

impressão fotográfica profissional”.  

Através de exaustivos testes realizados pelo Wilhelm Imaging 

Research (WIR), laboratório que conduz testes de durabilidade 

de tinta independentes, foram confirmados os novos limites 

alcançados pelas tintas Ultra Chrome HD, que podem durar 

até 400 anos, quando utilizando os papéis de arte fotográficas 

e fine art exclusivos da Epson. Os testes de impressão e dura-

bilidade realizados pelo WIR preveem os efeitos da exposição 

acelerada, bem como todos os outros fatores que podem 

afetar uma impressão com a passagem do tempo. As impres-

sões com a Ultra Chrome HD são extremamente resistentes à 

água, ambientes úmidos, e aos danos causados por 

armazenamento ou exposição ao ozônio atmosférico.  

Pode-se imprimir facilmente uma ampla variedade 

de papéis fine art em um tamanho até A3+ ou 33x48 

cm. Graças ao suporte de papel em rolo, é possível 

imprimir fotos panorâmicas de até 3 metros, sem 

quaisquer bordas ou margens e com excepcional cla-

reza e nitidez, de modo a não perder a oportunidade 

de capturar paisagens, horizontes ou shows em sua 

totalidade. Múltiplas opções de conectividade e uma 

gama de funcionalidades são integradas à impresso-

ra, incluindo impressão móvel através de diferentes 

dispositivos, via USB, Wireless-N e Wi-Fi Direct. Os 

cartuchos de tinta individuais de alta capacidade me-

lhoraram a produtividade com menos intervenções 

do usuário.  

Por tudo isso, a Sure Color P600 venceu esse ano o 

prestigiado prêmio da indústria da fotografia Tipa, na 

categoria “Melhor Impressora Fotográfica”, uma das 

mais concorridas da premiação. Compõem o júri da 

Tipa (Technical Image Press Association) editores e 

jornalistas das publicações mais prestigiadas do setor 

fotográfico do mundo, que concedem a cada ano 

prêmios aos melhores e mais inovadores produtos para 

a indústria fotográfica. A Epson também recebeu os 

prêmios nas categorias “Melhor Projetor Fotográfico” 

(PowerLite Pro Cinema LS10000) e “Melhor Scanner 

Fotográfico” (Perfection V850 Pro).  

51



INFOMIX
Lo

ja
s 

  O
ut

ub
ro

  2
01

5

Na tentativa de capturar uma fatia maior do mercado de acessórios para smartphones, a 

LG Electronics (LG) apresentou o primeiro teclado de enrolar portátil e sem fio da indústria 

na IFA 2015, realizada em Berlim, na Alemanha. O Rolly Keyboard (modelo KBB-700) da 

LG se enrola em quatro fileiras para criar um “bastão” de fácil transporte, podendo ser 

carregado no bolso do usuário com tanta facilidade quanto em bolsas ou pastas. 

Com telas de alto contraste e um pedestal dobrável para dispositivos móveis, o Rolly 

Keyboard é extremamente confortável, pois suas teclas são praticamente do mesmo 

tamanho das teclas usadas na maioria dos teclados de PCs. Por ser fabricado com plástico ABS e policarbonato durável, 

o teclado é resistente a impacto e confortável para digitação, diferente do que acontece com os teclados flexíveis de 

silicone. Dois braços robustos se desdobram para segurar smartphones e tablets na posição vertical. Para usar o Rolly 

Keyboard, basta desdobrá-lo e a função de emparelhamento é feita automaticamente, permitindo a conexão de dois dis-

positivos diferentes ao mesmo tempo via Bluetooth 3.0, permitindo que o usuário alterne os dispositivos apertando uma 

simples tecla. Um usuário médio conseguirá usar o teclado por até três meses, com uma única pilha AAA. 

“O LG Rolly Keyboard é apenas um dos muitos dispositivos de alto padrão para entrada de dados que apresentaremos nos 

próximos meses, como parte da expansão de nossa linha de acessórios”, diz Seo Young-jae, vice-presidente responsável pela 

área de Dispositivos Pessoais Inovadores da LG Electronics Mobile Communications Company. “A meta era criar um produto 

que pudesse agregar valor aos smartphones e tablets da LG e, ao mesmo tempo, oferecer um proposta única.”

O Rolly Keyboard estreou em setembro nos Estados Unidos, e nos principais mercados da Europa, América Latina e Ásia, 

no quarto trimestre. Ainda não há previsão para a chegada do produto no mercado brasileiro.

LG desenvolve teclado que cabe no bolso

Leadership apresenta caixa de som versátil 
para palestras, eventos e festas familiares

A Leadership apresenta uma caixa de som portátil e de alta potência sonora ideal para 

palestras e eventos profissionais e particulares. Fácil de usar e de transportar, a minicaixa 

de som Ativa com bateria (0435) reproduz músicas direto do smartphone ou tablet (via 

Bluetooth) para garantir maior mobilidade e já vem com microfone sem fio para um kara-

okê em família ou para apresentações e palestras, por exemplo. 

Versátil e compacta, de alta potência sonora (100W RMS) e bivolt, ela também conta com 

entradas USB e micro-SD para cartão de memória de até 32GB, rádio FM estéreo, con-

troles independentes (volume, microfone, grave, agudo e eco), além de entrada auxiliar 

para plugar outro microfone ou até mesmo um instrumento musical. Isso mesmo, com 

a minicaixa Ativa é possível fazer, inclusive, um show particular. O modelo ainda conta 

com bateria interna recarregável de alta duração e entrada para bateria extra. Para maior 

comodidade, também acompanha controle remoto para comando à distância e alça de ombro ajustável e removível.  

Com preço sugerido de R$599, a minicaixa de som Ativa com bateria da Leadership está disponível nas melhores lojas 

do ramo em todo o país – papelarias, magazines, lojas de acessórios de informática e tecnologia, entre outras. www.

leadership.com.br .
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Faber-Castell apresenta uma nova forma 
de colorir: o Color PXL
A Faber-Castell acaba de lançar o Color PXL, uma nova forma de colorir que integra o universo digital 

ao analógico, transformando o pixel numa nova manifestação de formas e cores feitas à mão.

O Color PXL Faber-Castell oferece uma diversidade de desenhos e possibilidades, levando aos consu-

midores uma atividade prática e de qualidade, que pode ser realizada em vários lugares e momentos. 

A plataforma digital Color PXL disponibiliza diversos Pix Papers para serem coloridos, divididos em três 

graus de dificuldade: fácil, médio e avançado. Os Pix Papers são folhas de 

papel A4 quadriculadas, sendo que cada quadradinho está identificado com 

um número que representa a cor que compõe o desenho.  Após a pintura, 

transformam-se em divertidos desenhos. 

Basta acessar colorpxl.faber-castell.com.br e, com o produto Faber-Castell 

escolhido para colorir, é só definir o grau de dificuldade, baixar o Pix Paper, 

imprimir e começar a atividade. Com o Color PXL é possível escolher o 

desenho a partir de uma ilustração pronta, ou se surpreender após ele 

ser colorido, já que a plataforma oferece todos os Pix Papers para serem 

escolhidos apenas por dicas dadas. Quem gosta de criar e exercitar a criati-

vidade pode imprimir os Pix Papers sem o código de cores e desenvolver o 

desenho que preferir!

Os desenhos fáceis utilizam os estojos de EcoLápis de cor e canetinhas de 12 cores, os médios os Eco-

Lápis de cor de 24 e 36 cores e, os avançados, os estojos de EcoLápis de cor de 48 e 60 cores, além 

dos e EcoLápis Castell 9000.

São diversos desenhos para toda a família. Amante das artes, dos livros de colorir, do universo dos games, etc. ganham uma 

nova atividade que, depois de colorida, pode ser transformada em um presente, um quadro ou uma recordação.

A cada quadrado pintado, uma surpresa!

VSP participa do 
V Encontro de Educadores e Papelarias
A VSP Papéis Especiais participou do V Encontro de Educadores 

e Papelarias, que é uma iniciativa da Rede Brasileira de Papela-

rias (Rebraspaper). O evento foi realizado em agosto, no Clube 

Náutico de Mogi das Cruzes.

O encontro visou apresentar as principais novidades do setor 

para 2016. Além da exposição dos lançamentos em materiais 

escolares, artísticos e de escritórios, houve vários workshops e 

oficinas promovidos pelos expositores. 

No stand da VSP, a artesã Rosemeire Caldeira fez demons-

trações de como explorar os recursos da máquina Silhouette 

utilizando papéis especiais para as mais diversas aplicações.    

http://colorpxl.faber-castell.com.br
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Pritt lança inovadora cola 
multiuso em bastão
A marca de colas Pritt lança Pritt Multiuso, a única cola multiuso em bastão do Brasil. Por ser livre 

de solventes, atóxico e lavável, o produto é seguro para as crianças e garante a mesma eficiência da 

versão líquida multiuso lançada pela marca recentemente.

Pritt Multiuso cola diversos materiais, como EVA, tecido, feltro, espuma, papel, cartolina, madeira, 

metal, entre outros, o que a torna ideal para uso em artesanatos e trabalhos escolares. Outro diferen-

cial é o formato em bastão, que proporciona fácil manuseio e contribui para o desenvolvimento da 

coordenação motora dos pequenos.

Para Marcela Inforzato Guimarães, gerente da marca Pritt, trata-se de mais um lançamento da marca 

que oferece às crianças um universo de possibilidades. “Há mais de 45 anos Pritt mantém o compro-

misso de desenvolver produtos seguros e inovadores que ofereçam diferentes experiências nas ativi-

dades manuais. O lançamento de Pritt Multiuso reforça esse compromisso porque, além do formato 

bastão ser mais prático para o manuseio, o produto propõe que a criança tenha liberdade para colar 

vários materiais, fator que estimula a criatividade.”

Adrenalina e velocidade inspiram as 
novas agendas Foroni Ferrari para 
2016
Objeto de desejo masculino e símbolo de velocidade, sofisticação e design, a Ferrari está presente com exclusividade 

nas linhas de agendas desenvolvidas e comercializadas pela Foroni. Todo o luxo, glamour e o poder das máquinas 

que arrebatam meninos, jovens e adultos ao passar pelas ruas com seu forte e característico som do motor estão 

representados nas capas das agendas.

Os modelos reúnem estampas onde o vermelho e o amarelo, cores ícones da 

escuderia, ganham destaque. “Quem é fã de alta velocidade e das curvas do 

design impactante da marca vai adorar estar sempre com uma Ferrari em sua 

mochila ou mesa de trabalho”, afirma Marici Foroni, diretora de marketing. 

Para a coleção 2016, a Foroni criou modelos esportivos com estampas de carros 

nas capas e também modelos executivos com capa em couro sintético e logo 

da escuderia. 

A linha Ferrari 2016 conta com agenda capa dura (4 capas) com aplicação de 

verniz UV, miolo decorado, 1 página/dia, espiral preta, bolsão plástico porta 

papéis e régua marcadora de página. 

Já a linha Ferrari Executiva 2016 é composta por agenda com capa em couro 

sintético (2 capas), costura aparente (design similar aos estofamentos de uma 

Ferrari), placa resinada Ferrari, miolo em 4 idiomas e 1 página/dia. 
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Rio 2016 lança coleção a Xeryus
O Comitê Olímpico Rio 2016, em parceria com a Xeryus, desenvolveu 

uma coleção esportiva completa composta por mochilas, shopping 

bags, saco costas com cordões de nylon e estojo. São 35 itens, com 

estampas exclusivas e apaixonantes. 

As mochilas apresentam muitos diferenciais, sendo eles: porta MP3/ce-

lular e notebook, saída de fone de ouvido, puxadores personalizados, alças acolchoadas e bolsos externos.

Coleção Primavera Verão 2016 Barbie - Isabella Più 

A coleção Barbie Isabella Più foi inspirada em mulheres modernas e sofisticadas, que buscam praticidade 

sem perder o estilo e elegância, de acordo com Carolina Turtelli de Andrade, gerente de marketing da 

Xeryus. As alças transversais, shapes menores e arredondados chegam com tudo e prometem ser o must 

have da estação. 

“As candy colors transmitem leveza e feminilidade às bolsas e carteiras, dando um ar mais romântico e atu-

al para as peças. O python, sucesso no animal print, é democrático, versátil e chega repaginado com uma 

pegada mais fun, pois aparece também em cores variadas. Detalhes em logolasers, fechos especiais, forros, 

placas e metais personalizados continuam sendo o DNA da coleção”, explica Carolina Barbie Isabella Più. 

“Inspirada em mulheres jovens e adultas, referência nacional no segmento de bolsas e carteiras femininas, 

a marca Isabella Più é sinônimo de estilo, qualidade e oferece ao mercado um mix completo de produtos 

diferenciados, com valor agregado”, afirma a gerente de marketing. 

Agendas Foroni Barbie/Mattel
A Foroni desenvolveu também muitas novidades em agendas com o licenciamento Barbie/Mat-

tel, que com certeza conquistarão a meninada. 

“Líder na categoria de bonecas fashion, Barbie, a boneca mais famosa e amada do planeta, é a 

única marca que inspira garotas de várias idades a sonhar e descobrir que, sonhando, podem 

ser o que desejarem. A linha Barbie Core é destinada para as meninas teens que buscam cada 

vez mais diferenciação e estilo. Para completar esse ciclo de vida das nossas “meninas mulhe-

res”, a coleção de agendas conta também com a linha Fashion, destinada ao público teen/

adulto, trazendo cada vez mais sofisticação e glamour para o dia a dia das meninas e mulheres. 

Além disso, dois temas de entretenimento, Princess Power e Rock’nRoyals, permitem trabalhar o 

lado lúdico tendo como grande aliado o lançamento de DVD em datas especiais”, destaca Marici. 

Conheça os detalhes dos produtos:

Linha Barbie Core2016 - Agenda capa dura(4 capas) com aplicação de verniz UV, hot stamp, 

miolo decorado, 1 página/dia, espiral rosa, bolsa de papel, adesivos e régua marcadora de 

página. 

Linha Barbie Fashion 2016 - Agenda capa dura (2 capas) com miolo decorado, 1 página/dia, 

lombada quadrada, hot stamp e fitilho marcador. 

Linha Barbie Super Princesa 2016 - Agenda capa dura (2 capas) com aplicação de verniz UV, 

miolo decorado, 1 página/dia, lombada costurada, fitilho marcador de página. 

Linha Barbie Rock´n Royal 2016 - Agenda escolar (2 capas), capa UV reserva e glitter - 96 folhas.
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Estrela lança linha de produtos 
inspirados no Show da Luna
Amante da ciência, destemida e curiosa por 

natureza, Luna é a criança mais inteligente da 

televisão. Determinada a buscar soluções para suas 

dúvidas, Luna ensina à criançada todos os porquês 

das curiosidades frequentemente perguntadas aos 

pais e, muitas vezes, não respondidas. Por esse 

motivo que o Show da Luna é sucesso mundial: 

ele desperta a curiosidade natural em cada criança 

e ensina as respostas de uma forma didática, com 

música.

Para tirar a Luna de dentro da tevê e levá-la para 

dentro de casa, a Estrela lançou, com exclusivi-

dade, bonecos colecionáveis da Luna, do Júpiter, 

irmão mais novo que compartilha experiências, e 

do Cláudio, furão de estimação que participa de 

todas as aventuras.

Outra novidade é a boneca Luna que fala as frases 

características da personagem. Há também a boneca Luna 

Cientista, que simula uma experiência de laboratório produ-

zindo a sensação de um verdadeiro cientista mirim.

Se o negócio for pôr a mão na massa, literalmente, a Super 

Massa Show da Luna, em duas versões, estimula a criativida-

de, aperfeiçoa movimentos, ensina cores, formas e acalma 

os mais agitados. Já para os espertinhos, o jogo de tabuleiro 

Aventura Científica ensina ciências de uma maneira muito 

divertida, com perguntas e respostas, proporcionando muitas 

descobertas iguais aos episódios.

Ideal para reunir toda a família, o Quebra Cabeça Show da 

Luna promete a diversão dos pequenos e adultos. Em três 

versões, com 24, 48 e 60 peças, e lindas imagens da turminha 

do desenho, é bom para aperfeiçoar a habilidade motora, a 

capacidade de atenção e o raciocínio lógico.

Afinal, como nasce uma bananeira se a banana não tem 

semente? A Luna explica!

Com estreia prevista no Brasil para 17 de dezembro, Star Wars - O Despertar da Força, sétimo episó-

dio da saga Guerra das Estrelas, chega primeiro na Brinquedos Bandeirante. 

A empresa apresentou dois lançamentos com a marca da nova superprodução. Para o Dia das Crian-

ças, a novidade é a Bicicleta 16 Star Wars para estimular o equilíbrio e coordenação motora, além da 

prática da atividade física.

Decoradas com adesivos e detalhes que irão transformar as crianças em 

pequenos Jedis, o modelo possui guidão com regulagem de inclinação, 

selim com ajuste de altura, freios V-brake e protetor de catraca. Indica-

da para crianças entre 5 e 8 anos, a bicicleta vem com rodinhas laterais removíveis para facilitar o 

aprendizado e com squeeze personalizado para garantir a hidratação durante as brincadeiras.

A outra novidade é o Skatenet Max Extreme Star Wars para quem busca novas aventuras e prefere 

manobras radicais. Indicado a partir dos 4 anos, o brinquedo tem estrutura em aço tubular, sistema 

de manobra por inclinação e guidão com regulagem de altura. 

Para garantir mais estabilidade e segurança, o modelo possui rodas com rolamento de alta perfor-

mance, deck com textura para proporcionar mais aderência e freio traseiro.

Star Wars: O Despertar da Força 
chega à Brinquedos Bandeirante
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Ben 10 faz a alegria da garotada
A linha Ben 10 é uma das licenças mais queridas da Sunny Brinquedos e que faz gran-

de sucesso com as crianças. Para garantir a diversão dos fãs do super-herói, a importa-

dora selecionou algumas sugestões de brinquedos. 

Com o Omniverse Playset, uma câmara de criação onde o Ben 10 se transforma em 

alien, a garotada pode ajudar a salvar o mundo. Já o  Ben 10 Omniverse com figuras 

de aliens, que contém 5 bonecos articulados, é ideal para juntar os amigos e fazer 

uma competição cheia de adrenalina e com muita diversão! 

Confira aqui o que a Sunny preparou:

 

Ben 10 Omniverse Playset Câmara de Criação - Cód. 777 

Câmara de Criação Omniverse. É só encaixar o Ben 10 dentro do transformador e 

em segundos ele vira alien. Vem com 2 figuras, câmara secreta, mísseis para disparos, 

mesa de controle do Ben 10 e dispositivos ejetáveis que lançam o boneco para fora 

da moto.

R$ 199,99.

 

Ben 10 Omniverse Figuras Aliens - Cód. 658 

Figuras de ação articuladas dos aliens. São 5 sortimentos.

R$ 79,99.

Lego lança edição especial 
da linha Super Heroes
As histórias de super-heróis estão em alta. O filme do Homem-Formiga, com 

efeitos visuais muito bem trabalhados e cenas divertidíssimas, está em cartaz 

desde julho no Brasil e vem fazendo enorme sucesso com o público. O destaque do longa fica por conta do protago-

nista, vivido por um ex-presidiário que recebe a missão de utilizar um traje especial produzido pelo Dr. Hank Pym que o 

deixa com o tamanho de uma formiga, facilitando, assim, o roubo da Jaqueta Amarela de Cross, o vilão da história. 

Acompanhando a onda de sucesso do filme, a Lego, líder mundial em brinquedos de montar, lança uma edição espe-

cial da linha Super Heroes para o Dia das Crianças, inspirada no filme. Além disso, a Lego também criou a minifigura 

do Homem-Formiga, em seu traje especial, para os fãs do herói.

Recrie uma cena do filme com uma emocionante batalha em micro escala. Acompanhe o herói Scott Lang com os seus po-

deres e traje especial e sua formiga voadora, dotada de mísseis em cada uma de suas asas, em uma aventura com o cientista 

Hank Pym, a fim de reaver uma fórmula que permite o encolhimento de Lang até o tamanho de uma formiga. Porém, a 

missão acaba tornando-se uma luta para salvar o mundo do vilão Jaqueta Amarela, Darren Cross, antigo sócio de Pym.

Inclui Homem-Formiga, Hank Pym e o Jaqueta Amarela, além de armas e acessórios. Preço sugerido: R$ 129,99.

A minifigura do Homem-Formiga traz o herói com seu traje especial, criado pelo Dr. Hank Pym. Preço sugerido: R$129,99
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