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Decorar ambientes e presentear com produtos exclusivos integram a proposta do mercado de 
toy arts. 

Conceitos de design, moda, influências de cartoons e de comportamentos individuais e sociais 
integram a proposta da mais nova tendência de brinquedos voltados para adultos, os 
chamados toy arts. Fugindo da padronização em grande escala das fábricas, os bonecos 
produzidos em diversos tipos de materiais conquistam espaço entre colecionadores descolados 
e pessoas que buscam o inusitado.  

A loja La Caja de Pandora, de Florianópolis (SC), comercializa esse tipo de arte. Além de 
vender camisetas pintadas à mão e emborrachadas com estampas de cenas de filmes antigos, 
livros e roupas customizadas. O argentino Mauricio Roberto Motta, proprietário da La Caja de 
Pandora, conta que quando a loja começou em Buenos Aires, em 1997, não havia nada 
parecido na cidade. "A idéia era sempre perseguir o diferente, o retrô. Vendíamos livros, 
roupas, quadros, objetos de decoração e esse era nosso diferencial", explica.  

Depois de cinco anos aconteceu a recessão econômica na Argentina e entre 1999 a 2001 o 
comércio enfraqueceu. Foi quando Mauricio veio para Florianópolis em busca de novas 
oportunidades de mercado. Em 2007 ele colocou em funcionamento o projeto da nova loja. 
"Aos poucos fomos conquistando espaço e clientes", lembra. 

Mauricio conta que os toy arts são procurados por pessoas que querem presentear de forma 
diferenciada, buscando surpreender quem recebe o mimo. Segundo ele, a loja atende um 
público variado, que vai de crianças a idosos, porém se concentra mais na faixa etária dos 15 
aos 45 anos. "O mercado é muito sazonal. No fim do mês cai o movimento e fim de ano 
geralmente ocorre um aumento nas vendas", comenta. 

Mauricio acredita que a tendência do mercado de toy arts é a expansão. "O diferencial é o 
diferente, o cliente vem na loja para achar peças únicas", observa. Ele revela que não existe 
receita para dar certo. "O importante é se envolver com algo que a pessoa gosta e se interessa 
e ir testando e se aprimorando. Certamente é preciso ter uma base econômica para suportar o 
começo dos negócios, sobretudo os oito meses iniciais", avalia. 

O casal Ricardo e Monique defende que trabalhar por amor ao que se gosta é o que move a 
criação da coleção de toy arts produzida por eles. Eles contam que a idéia de fazer e 
comercializar os brinquedos para adultos aconteceu por acaso. "A proposta era criar um 
produto divertido para presentear os amigos no Natal que pudesse ser feito do início ao fim 
sem barreiras burocráticas, mas com o incentivo das pessoas resolvemos arriscar nesse novo 
mundo, lançando a nossa primeira coleção de toy arts", contam.  

Depois de muita pesquisa na internet, notaram uma tendência urbana de arte e customização 
de bonecos. Assim, buscaram no processo de invenção algo para estimular a imaginação das 
pessoas. Agregar valor com a criação e promover o desenvolvimento de habilidades mentais 
integraram o foco do trabalho com toy arts. "O processo de criação evoluiu várias vezes, com 
diversas tentativas e erros, sempre com a intenção de se divertir e com liberdade total para 
criar, sem a preocupação se daria certo", afirma Ricardo. 
 
 
 
 



Inicialmente eles desenvolveram protótipos, fizeram testes com materiais diferenciados e 
chegaram ao resultado visual desejado. Com o propósito de formar uma coleção, eles criaram 
três bonecos com características visuais parecidas para formar uma identidade. "Mas faltava 
dar vida ao personagem, foi então que, por acaso, depois de muita conversa, a Monique falou 
que os bonecos eram uns transtornos e como ela é psicóloga acrescentou que todo mundo tem 
um transtorno de personalidade, assim surgiu o nome para a coleção: transtornos", conta 
Ricardo.  

Por enquanto os empreendedores trabalham como autônomos e comercializam os bonecos 
somente através do site "Stopa Toys". Eles revelam que o público que busca os bonecos é 
formado por adultos e adolescentes que têm um contato maior com alguma forma de arte e 
utilizam as peças para decoração e coleção. Segundo Ricardo, os toy arts são voltados para 
um público diferenciado e criar um ambiente lúdico para os produtos e ambiente de 
comercialização ajuda quem está pensando em trabalhar com toy arts. 
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