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IMPORTANTE 

CARTA ABERTA ÀS INDÚSTRIAS E FORNECEDORES DO SETOR DE ARTIGOS PARA FESTAS 

 

A ASBRAFE, Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas, vem através dessa carta representar 
os seus associados do varejo que enfretam, neste momento, um dos momentos mais marcantes da nossa 
História recente: as Instituições e a sociedade estão se mobilizando para o combate à disseminação do 
COVID-19. 

Para que alcancemos o sucesso neste desafio, uma mudança de hábitos de todos, sem exceção, é 
fundamental. A ASBRAFE apoia e reforça todas as recomendações amplamente divulgadas pelo Ministério 
da Saúde e veículos de comunicação nas últimas semanas.  

Neste contexto, é importante ressaltar que sabemos dos impactos que todos os setores da economia terão 
nos próximos meses. Porém, também é imprescindível citar que as consequências ao comércio de artigos 
para festas são ainda mais alarmantes, uma vez que vivemos um período de alta sazonalidade com a 
proximidade à Páscoa.  

Nos primeiros dias dessa semana, as lojas já sofreram os efeitos dos “novos tempos”. Os comerciantes viram 
uma queda abrupta no número de clientes que visitam suas lojas e, consequentemente, uma redução 
significativa em suas vendas.  Diversos cancelamentos de pedidos e encomendas foram feitos e 
cursos/eventos foram suspensos. Os varejistas de artigos para festas, como grandes parceiros das índustrias 
e que costumam trabalhar com uma alta variedade de produtos o ano todo, já enxergam um grande desafio 
de estoque e caixa pela frente.  

Diante desse cenário, algumas medidas já foram tomadas, como o incentivo à venda online e a entrega dos 
pedidos, redução no horário de funcionamento e no quadro de colaboradores,  reforço nas atividades de 
prevenção dentro das lojas, campanha de conscientização com funcionários e clientes que transitam por 
esses espaços, além da mobilização nas redes sociais e em outros meios solicitando que os consumidores 
apenas posterguem seus eventos e não os cancelem. No entanto, tais ações apenas minimizam o impacto.  

A ASBRAFE, como uma associação que trabalha pela união e crescimento do setor, foca seus esforços neste 
momento para auxilar os nossos associados a superar da melhor forma os desafios presentes e futuros.  

Dessa forma, gostaríamos de iniciar, de forma imediata, o diálogo, ações e medidas com a indústria do 
setor de artigos para festas, que tanto tem acreditado e apoiado o nosso movimento, para que, juntos, 
consigamos superar as dificuldades e fortalecer ainda mais os nossos négócios.  

Aguardamos o retorno. Juntos, somos ASBRAFE.  
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