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FESTAS INFANTIS

Um mercado
sem crise
Setor movimentou R$ 16,8 bilhões em 2015,
de acordo com dados divulgados pela
Associação Brasileira de Eventos Sociais
» NAIRA SALES
NSALES@JCOM.COM.BR

O

Riocentro vai receber,
nos dias 12 e 13 de março, a Expo Infantil Festas. Segundo dados da
Associação Brasileira de Buffets
Infantis (Assebi), esse segmento
tem crescido nacionalmente
cerca de 30% ao ano. No ano
passado, movimentou R$ 16,8
bilhões de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA).
No evento serão 130 expositores, sendo 80 de festas infantis
e 50 de moda infantil. Haverá
também números circenses do
Unicirco, do ator Marcos Frota,
workshops, palestras gratuitas,
oficina de culinária para as
crianças e desfiles. Os produtos
arrecadados na bilheteria serão
revertidos para o Instituto Ronald McDonald. Segundo a organizadora Priscila Rossi, tratase de um evento inédito no Brasil. “Os expositores vão levar o
que há de mais novo em produtos e serviços no segmento de
festas infantis. O objetivo é nos
tornarmos referência, proporcionando ao visitante conhecimento do mercado”, afirma.
“Sentimos a necessidade de fazer um evento voltado para

crianças. Fazendo uma pesquisa de mercado, identifiquei que
não há uma feira exclusiva voltado para festas infantis. Formatei um projeto onde eu levaria
fornecedores de produtos e serviços voltados apenas para este
segmento”, explica.
Ainda segundo ela, esse mercado cresce com o mesmo conceito do de beleza. “Ninguém
deixa de comemorar. Mesmo
quando a mãe não tem dinheiro
para fazer uma grande festa, ela
investe em decoração, lembrancinhas, balões, mesmo que seja
alguma coisa pequena, sempre
fazem uma festa”, ressalta. Ela
destaca no evento, as oficinas
do Unicirco, do ator Marcos Frota. Eles também vão fazer apresentações. “Além disso, destaco
as palestras gratuitas e os workshops, com o de culinária com a
Luiza e o Luidgi, que são um fenômeno entre os pequenos”, relata. Eles apresentaram o programa ‘Tem criança na cozinha’.
Outro ponto que também merece destaque é o Cine Drive In,
inédito. “A expositora leva os
carrinhos individuais para as
crianças e monta um telão com
um filme bem legal”, completa.
Produtos
A designer de Balão da em-

Kátia
Soares, e
seus
balões

presa Personalité Festas e
Eventos, Katia Soares, que
também estará na feira apresentando seus trabalhos conta que
é a primeira vez que participa
como expositora de uma feira
de festas infantis. “Já participei
algumas vezes como decoradora de stands de outros colegas e
antigas empresas em que trabalhei. Trabalho com Decoração
há 20 anos e há seis sou profissional de balões. Minha paixão
por balões começou há 9 anos
quando uma antiga cliente me
pediu pra fazer uma escultura
de uma árvore gigante no meio
do salão de festas. Nunca tinha
feito, mas deu tão certo que todos os convidados da festa quiseram tirar foto na árvore”.
Ela conta que hoje a empresa
consegue decorar uma festa infantil toda com balões em qualquer tema. “E foi assim que junto com meu marido criei a Personalité Festas e Eventos que,
além dos balões, ainda fornece
peças para as mamães que querem montar sua própria festa.
Fiz cursos, seminários. Conheci
uma infinidade de instrutores e
técnicas que eu nem pensava
existir”, conta ela.
Ela diz que sempre teve vontade de expor seu trabalho em
uma feira dessas, pois são nesses eventos que os clientes fi-

cam conhecendo nosso
trabalho pessoalmente. “Hoje
em dia a internet facilitou muito
o nosso trabalho de divulgação,
mas nada melhor do que o cliente, pessoalmente, ver o que você
está adquirindo quando fecha
um contrato para um evento”.
Na visão dela, a crise, sempre
afeta um pouco sim nas vendas,
estaria sendo hipócrita se falasse o contrário, mas nesse ramo
sempre tem uma mãe que quer
fazer nem que seja uma coisinha simples pra festejar o nascimento do seu filho. “E mesmo
que seja uma coisa pequena,
sempre vai ter balão. Portanto,
não tenho do que reclamar. Só
temos vagas para novos contratos a partir de maio e já temos
eventos fechados até dezembro”, ressalta Katia.
A decoradora de festas e proprietária da empresa Deninow
Design Denise Ninow, este segmento da empresa surgiu a partir da necessidade que tínhamos, como decoradoras, de encontrar produtos descartáveis
que pudéssemos usar também
na decoração das mesas nas festas. “São artigos Premium, de

papel ou madeira, tudo biodegradável e com estampas lindas,
algumas exclusivas. Os produtos comercializados pela Collore
estão presentes na montagem
de estações de sucos, Candy Bar,
Pool Party, mesas de doces, rodízio de brigadeiros, picnics e as
queridinhas do momento que
são as Festas do Pijama. A Collore vai fazer sua estreia na exposição”, conta ela.
Ela conta que os visitantes
vão ter a oportunidade de vê no
evento toda a linha biodegradável com uma decoração exclusiva assinada por Deninow Design. “A participação na feira
proporcionará uma maior visibilidade da marca, com apresentação dos produtos e formação de novas parcerias”, disse.
Segundo ela, a crise que afeta
a economia do País se reflete
também no mercado de festas
infantis, porém, na adversidade
surgem as ideias mais criativas.
“A Collore nasce como uma alternativa, possibilitando a todos
que sonham em ter uma festa
linda ter acesso a materiais de
primeira qualidade”. “Se o orça-

mento está
apertado,
os descartáveis trazem grande charme aos projetos e possibilitam que tanto decoradoras quanto mães
festeiras transformem as pequenas festas em verdadeiros eventos”, completa.
Serviços
A empresa GB Fotografia
também marca presença no
evento. Ela nasceu do desejo da
fotógrafa Grazzi Bitencourt de
não trabalhar mais fora. “Me especializei em festa infantil, gestante, família e newborn. Fiz
curso de fotografia e decidi entrar no ramo, apaixonada por
eternizar momentos”, revela.
Segundo ela, o amor pela fotografia é desde a infância, quando ganhou a primeira câmera
aos 13 anos. “Primeira vez que
vou na feira, e espero sucesso.
Sempre tive ótimas indicações
de quem já participou e este ano
resolvi investir em novas experiências. Vamos lançar na feira a
nossa FotoFilmagem, com um
preço especial para quem fechar o contrato”, garante.
Ela acredita que participando
do evento haverá mais possibilidade de divulgação do trabalho.
“Busco sempre o melhor para
nossos clientes”.
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Importante é entender
o que pode ser relevante
para a vida das pessoas.”
A TIM lançou na semana passada o
projeto Emoti Sounds, um plugin que
torna a leitura dos “emoticons” mais
emotiva para deficientes visuais. Nessa entrevista, Livia fala do projeto
realizado junto com a Artplan e do desafio de desenvolver algo que atenda
a uma necessidade do mercado, mas
também que esteja de acordo com os
objetivos de negócios da empresa.
Como funcionam os Emoti Sounds?
O projeto é um plugin do sistema NVDA (NonVisual Desktop Access), instalado em computadores e notebooks e amplamente utilizado por pessoas com
deficiência visual. Pelo site do projeto,
a pessoa consegue instalar gratuitamente essa “atualização” e, a partir
daí, passa a ouvir os emoticons de uma forma
mais “emotiva” em suas conversas virtuais.
Quando ela recebe, por exemplo, uma figura enviando um beijo, ao invés de o programa ler de
forma literal “Emoticon Beijo”, o leitor de tela reproduzirá o som de um beijo. Ao todo, são 68
emoticons “traduzidos” em áudios.
E Como divulgar a novidade?
Estamos divulgando o projeto através de campanhas nas redes sociais e mídia espontânea. O
engajamento das pessoas têm sido incrível e contamos sempre com o apoio de todos para conseguir o maior alcance possível. Fizemos um vídeo

(https://goo.gl/vyQaYw) mostrando a diferença
das mensagens sem o Emoti Sounds e com o plugin e registrando a reação de pessoas com deficiência visual. Apenas em um post na Fan Page
da TIM, o vídeo já alcançou mais de 750 mil visualizações.
Como se deu a parceria do Instituto Benjamin
Constant no processo?
Por ser uma referência nacional, o Instituto
Benjamin Constant foi um parceiro muito importante para o projeto. Eles auxiliaram na concepção e testes dos sons que compõe o plugin Emoti
Sounds, sempre com o envolvimento dos pró-

prios jovens com deficiência visual, que participaram ativamente do processo deste o seu início.
Qual a fórmula para fazer comunicação socialmente relevante?
Não existe fórmula, mas sim muitos acertos e
erros. O mais importante é entender com profundidade o que pode ser ou não relevante para a vida das pessoas. E, assim, desenvolver algo que
atenda a uma necessidade do mercado, mas também que esteja de acordo com nossos objetivos
de negócios. Nesse caso, por exemplo, o projeto
faz parte de uma iniciativa maior, que permeia toda a comunicação da Live TIM, com o conceito
“Dá Pra Ser Assim”. Esse posicionamento reforça o
compromisso da marca com a integridade e a
transparência. O Emoti Sounds se encaixa perfeitamente nesse conceito, porque entendemos que
essa postura de respeito e parceria deve extrapolar
as ações focadas somente em produtos. A ideia é
torna-la tangível à população por meio de um
projeto de acessibilidade e inclusão social.
A TIM já teve algum envolvimento com projeto semelhante, ou projetos sociais voltados para deficientes visuais?
Nós estamos sempre em contato com todos
os públicos, buscando conectar as pessoas para
que elas possam fazer mais. Essa é a missão da
TIM. Nós temos, no Instituto TIM, um projeto
que busca utilizar a música como instrumento de
inclusão social para pessoas com deficiência no
Rio de Janeiro. A Bateria do Instituto TIM já existe
há alguns anos e nasceu voltada para o público
com deficiência auditiva. Hoje, no entanto, já envolve jovens e crianças com outros tipos de deficiência, inclusive a visual. Os ritmistas são comandados pelo Mestre Mangueirinha, da escola
de samba Vila Isabel, que conta ainda com o
apoio de músicos monitores. Eles ensaiam semanalmente no Centro de Referência da Música Carioca, na zona norte do Rio, e realizam diversas
apresentações. No último Carnaval, por exemplo,
se apresentaram com o Minibloco e reuniram
mais de mil pessoas em uma praça na Tijuca.

Clientes da 11:21 celebram
em conjunto aniversário do Rio
Nesta terça-feira (1º de março), no
aniversário de 451 do Rio, como no ano
passado a 11:21 criou e aprovou anúncios
comemorativos para vários de seus clientes
como Recreio VW, Cerveja Rio Carioca, Spé,
Lider Chevrolet, Voz da Comunidade, Mills,
Bracom, ATG e Hamburguer Grã-Filé. A ação
coletiva terá veiculação em jornais, nas redes
sociais e em sites.
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Mudança - Luís Antonio Vargas, assistente do gerente executivo de
Comunicação e Marcas da Petrobras, deixa a empresa depois de 39
anos. Ele pretende escrever um livro sobre sua vivência profissional.
Pessoas 2 – Walter Longo deixou o Grupo Newcomm e assumiu a
presidência do Grupo Abril.
Rio - A concessionária RIOgaleão e a JCDecaux investirão um total de
R$ 30 milhões no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para modernizar seus espaços publicitários até as Olimpíadas.
Agências - O ranking do investimento publicitário em 2015, feito pelo Kantar Ibope Media, com o volume bruto do investimento de mídia das 50 maiores agências no ano passado tem nas cinco primeiras posições Y&R, Ogilvy Brasil, Africa, WMcCann e AlmapBBDO.
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