
 
 

Indústria do brinquedo tem melhor  
desempenho dos últimos anos, diz ABRINQ 

 
Crescimento de 21% em 2020 e mais 11% em 2021, os melhores dos últimos 
anos, queda nas importações de 49%, além de 400 novos brinquedos para o 
Natal faz a indústria do setor comemorar 2021. 

 

A indústria do brinquedo tem motivos para comemorar 2021, apesar de o início 
do ano registrar falta de matéria prima e desabastecimento de alguns produtos. 
“Contratamos mais 2.100 pessoas e contabilizamos crescimento de 11% em 
cima de R$ 7,7 bilhões, de 2020”, informa .Segundo ele, o efeito da pandemia 
fez disparar o preço de matérias primas, depois contornado ao longo deste ano.  

O presidente da ABRINQ diz que as importações caíram 49% e a indústria 
nacional recuperou mais mercado dos importados, atingindo perto de 75%. O 
setor tem cerca de 1.600 pontos de venda especializados e algo em torno de 15 
mil varejistas. 

1- Para o Natal, representando 30% das vendas do ano, deve ter mais 400 
brinquedos recém-lançados nas prateleiras; 

2- Esperamos um crescimento das vendas apenas neste período de natal, 
da ordem de 15% em relação ao natal de 2020; 

3- O Natal de 2020 comparado com o de 2019, concretizou vendas de 18% 
a mais; 

4- O ticket médio em 2021 deve alcançar R$ 100. “O setor só não está 
melhor porque convive com um ambiente de sonegação no mercado 
interno, associado a subfaturamento das importações e importações 
fraudulentas”, explica. 

 

Sobre a ABRINQ   

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos - ABRINQ é a entidade 
de classe de representação oficial da indústria e do setor de brinquedos.  

 

Informações para a imprensa: 
Primeira Página | Assessoria de Comunicação e Eventos. 
www.ppagina.com - Telefone (11) 99475-0413  
Rua Loefgreen, 579 | Vila Mariana | 04040.030 | SP/SP 
Jornalista Responsável: Luiz Carlos Franco  
ppagina@ppagina.com 
Dezembro/2021 

http://www.abrinq.com.br/
http://www.ppagina.com/
mailto:ppagina@ppagina.com

