
 

CRAFT & SCRAP BRASIL TEM COMO META O 
CRESCIMENTO DO MERCADO DE SCRAPBOOKING NO 

PAÍS 
  
  
Fundada há 5 anos, a Craft & Scrap Brasil é hoje a maior distribuidora de produtos 
para scrapbooking do país. 
  
Líder em seu mercado de atuação, a empresa vem apresentando crescimento de 
20% ao ano e tem como meta difundir a arte do scrapbooking no Brasil, tornando o 
país referência nesse mercado. Para 2009, a expectativa de crescimento é de 25%, 
o que mostra o grande potencial desse setor que nos Estados Unidos comercializou 
2,554 milhões de dólares em 2009 (junho/08 a jun/09).  
  
Atendendo com excelência a crescente demanda de escolas e empresas como 
papelarias, lojas de presentes e demais ramos empresariais do setor papeleiro que 
queiram introduzir em suas lojas os produtos e serviços de scrapbooking e arte em 
papel, entre outros, a empresa  possui uma equipe altamente capacitada e 
treinada, oferecendo suporte ao lojista desde o primeiro pedido, ajudando a 
posicionar o produto e com isso,  intensificando as vendas do material.  
  
A empresa oferece ainda treinamento gratuito em seu showroom para lojistas e 
seus funcionários, apresentando os produtos e técnicas para um atendimento 
personalizado e de alta qualidade ao consumidor final.   
  
A Craft & Scrap Brasil faz parte do grupo composto pelas empresas Repeteco 
Scrapbooking – que produz material para scrapbooking e da Scrap Sampa empresa 
varejista que possui a maior loja para scrapbooking no país.   
  
O grupo é responsável ainda pelos maiores eventos de scrapbooking que ocorrem 
no Brasil como o Extravagance – considerado o maior evento mundial de 
scrapbooking já realizado e o Scrap Tour - evento que percorre as principais 
cidades brasileiras divulgando a arte do scrapbooking.  
  
  
Marcas e produtos – um grande diferencial  
  
Uma das características do mercado de scrapbooking no mundo é seu continuo 
crescimento e o grande número de lançamentos, novos produtos e novas coleções 
oferecidas, pois a cada 6 meses as grandes empresas renovam seus principais 
materiais. 
  
Acompanhando esse crescimento, a Craft & Scrap Brasil é responsável por 
abastecer o mercado com a maior variedade de produtos para scrapbooking no 
Brasil.  
  
Com um portfólio de mais de 30.000 produtos para pronta entrega das 60 
principais marcas internacionais e nacionais do ramo de scrapbooking, a empresa 

 



 

 

oferece plotter de corte digital, furadores, papéis lisos e decorados, álbuns, 
adesivos, livros, carimbos, carimbeiras, canetas, gabaritos, ferramentas e 
acessórios. 
  
A empresa é representante de produtos licenciados da Disney, EK Successs, 
American Crafts, Fiskars, Imaginisce, We R Memory Keepers, Zutter, K&Company, 
Provo Craft e Quickutz, Repeteco Scrapbooking, entre outras.  
  
Para Mauro Garcia, diretor da Craft & Scrap Brasil “ter os principais lançamentos e 
as principais marcas de scrapbooking é importante para mostrar a vocação da 
Scrap Brasil como fomentadora do mercado de scrapbooking e o potencial dessa 
arte que vem crescendo cerca de 20% ao ano no país”. 
  
  
Craft & Scrap Brasil 
  
http://www.scrapbrasil.com.br 
  
  

Para mais informações e contatos imprensa: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

redacao@dcccomuniccao.com.br 
Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 

Claudia Diomede – 11. 91610024 
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