Abrinq projeta governo como maior
comprador de brinquedo em três anos
Com 170 mil escolas no País e 23 milhões alunos no ensino fundamental,
presidente da Abrinq – Associação Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedosprevê que em poucosanos governo se transforme no maior cliente
do setor.

A previsão de Synésio Batista da Costa, presidente da Abrinq, foi feita para
associados hoje, durante reunião preparatória para a realização32ª Abrin –
Feira Brasileira de Brinquedos, de 7 a 10 de abril no Expo Center Norte, em
São Paulo. Trata-se atualmente da terceira maior feira do gênero no mundo e a
única, de acordo com o dirigente, que não vem perdendo visitação, fato que
aconteceu com os eventos este ano de Hong Kong, Nuremberg e Nova York.
“Quando a situação está ruim para eles em geral está boa para nós”, observa o
presidente da Abrinq, ressaltando que o “nascimento” de bebês no Brasil
continua bem acima da média da Europa e Ásia, cerca de 13.000/dia.
Synésio lembra que o setor no País vem crescendo perto de dois dígitos há
oito anos, e que a previsão para 2015 é ampliar em mais 15%. Fatos como a
prorrogação por mais cinco anos da alíquota de importação de 35% e as
licitações do FNDE para compra de brinquedos o deixam otimista, “ainda que
medidas do governo insistam em emperrar os negócios no Brasil”.
ABRIN 2015
A 32ª Abrin – Feira Brasileira de Brinquedosterá 180 expositores, que
devem lançar entre 1.500 e 1.800 novos brinquedos, O número de
compradores esperado é de 16 mil, do Brasil e exterior.
O evento exibe em primeira mão os lançamentos que vão abastecer as lojas
nos meses seguintes, entre brinquedos em geral, puericultura leve e pesada,
jogos eletrônicos e outros artigos.
Historicamente a Abrin movimenta 25% do faturamento anual da indústria de
brinquedos. Ano passado, a feira movimentou negócios da ordem de R$ 1,3
bilhão, valor que pode ser ainda maior nesta edição.
SERVIÇO:
ABRIN 2015 – 32ª FEIRA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS
Data: 7 a 10 de abril
Horário: 10h às 20h(dia 10, das 10h às 18h)
Local: Expo Center Norte

Promoção/Patrocínio: ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
Organização/Negócios: Francal Feiras
Informações pelo telefone: (11) 2226-3100. Site: www.abrin.com.br
Twitter: @feiraabrin Facebook: FeiraAbrin Google +: Feira Abrin

FEIRA DE NEGÓCIOS RESTRITA A PROFISSIONAIS DO SETOR
PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 14 ANOS
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