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Otarget são as crianças, mas
os pais certamente vão se di-

vertir com a volta de Playmobil
às lojas brasileiras. Os simpáticos
bonequinhos estão fora do mer-
cado nacional há quase dez anos
- a Estrela parou de fabricar, em
1995, e de comercializar, em 97
- e agora voltam ao País pela im-
portadora Sunny, que fechou um
contrato de exclusividade por três
anos com a matriz alemã Geobra
Brandstàtter.

Os brinquedos devem começar
a ser distribuídos até abril, quan-
do a importadora prevê lançar
campanha publicitária em TV (fe-
chada e aberta), mídia impressa e
jornais com ação para reposicio-
nar a marca no mercado brasilei-
ro. "Playmobil é uma marca forte.
Não teremos dificuldade.

A campanha será de reposi-
cionamento da marca, com um
trabalho agressivo no ponto-de-
venda", conta Sharon Candi Czi-
trom, diretora de comunicação e
marketing da Sunny.

A previsão de faturamento da
Sunny Importadora com as ven-
das dos bonequinhos Playmobil,
já para 2008, é de R$ 10 milhões,
sendo que 15% disso vai para o
marketing.

"Vamos trazer muitos displays
de fora e desenvolver ações com
lojistas e shopping centers com

Sharon Candi: vamos reposicionar a marca no mercado brasileiro

a realização de concursos e pre-
miações. O objetivo é incentivar
a criança a conhecer os produ-
tos", reforça Sharon.

O briefing da Super Comu-
nicações (agência de publicida-
de que assinou contrato com a
Sunny desde setembro do ano
passado) é de, num primeiro
momento, fazer uma comunica-
ção focada no público saudosis-
ta, a geração que brincou com
Playmobil.

A novidade é que os bone-
quinhos evoluíram e, por isso,
devem chamar a atenção das
crianças. "Eles estão muito mais
tecnológicos, tem até palhaço
que joga água", diz Sharon.

No total, a importadora vai
trazer 83 produtos de nove li-
nhas da Playmobil (como Circo,
Piratas, Romanos, Dinossauros),

com preço de entrada de R$
14,90. Nenhum vem da China.
"Um diferencial é que todas as
fábricas da Playmobil ficam na
Europa", completa ela.

SIMPSONS
Playmobil será a principal mar
ca da Sunny, mas outra aposta
da importadora em 2008 será
a linha de pelúcias e carrinhos
motorizados da divertida famí
lia Simpsons, da Fox. "Nunca
ninguém apostou nos bonecos
de pelúcia dos Simpsons. Mas
achamos que esse é um nicho
diferente e que está em falta no
mercado", destaca Sharon.

Há três anos no mercado bra
sileiro, a Sunny importava e dis-
tribuía linhas da Hasbro. No ano
passado, a companhia america-
na abriu escritório no País e a

importadora partiu em busca de
novas marcas - embora irá co-
mercializar as linhas Toy Story
e Play Doh por um ano.

Além dos brinquedos Play-
mobil, bonecos de pelúcia Simp-
sons, a Sunny trará também uma
linha dos bichinhos da Neopets
- espécie de Second Life infan-
til, da fabricante e licenciadora
Jakks Pacific - e as minidolls
Sweet Secrets (bonequinhas pa-
recidas com as da Polly), da Play
Along.

Dados da Simbrasil (Sistema
de Informações do Mercado Bra-
sileiro de Brinquedos) mostram
que a Sunny foi a empresa de
brinquedos que mais cresceu
em 2007: 160% de crescimento
e o ios lugar no ranking. Para
2008, a previsão de crescimento
é de 25%.
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