
Positivo Informática estréia no mercado de brinquedos educativos 

 

Aproveitando sua experiência mercado de edutainment (educação e entretenimento), a divisão 
de Tecnologia Educacional expande sua atuação e lança a série Bichos da Floresta, composta 
por pelúcias com acesso a um portal na internet. 

O mercado mundial de edutainment (educação e entretenimento) deve movimentar cerca de 
US$ 7,3 bilhões até 2011, segundo estudos do instituto de pesquisas In-Stat. Inspirada por 
esta projeção e aproveitando seus quase 20 anos de experiência em softwares e atividades 
online para crianças, a divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática anuncia a 
entrada no mercado de brinquedos educativos com o lançamento da linha “Bichos da Floresta”.  

São cinco bichos de pelúcia (um urso, um elefante, um macaco, uma girafa e um leão) 
acompanhados, cada um, por uma chave de acesso ao Portal www.bichosdafloresta.com.br . 
Especialmente desenvolvido pela equipe de educadores da Positivo Informática, o portal tem 
brincadeiras e atividades pertinentes ao universo de cada animal e criadas exclusivamente 
para estimular o aprendizado de crianças de 3 a 6 anos.  

“Aproveitamos nossa expertise em educação para desenvolver um produto que une o concreto 
ao virtual, dentro de um conceito que equilibra diversão e aprendizado, adequado às 
aspirações das crianças desta geração 100% conectada”, diz André Caldeira, vice-presidente 
da divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática.  

A coleção Bichos da Floresta chega ao mercado para o dia da criança. Cada bicho vai custar R$ 
99,90 e dará acesso ao seu respectivo mundo na internet. 

Perfil da Positivo Informática - Criada em 1989, a Positivo Informática (Bovespa: POSI3) tem 
presença nacional e internacional, oferecendo as mais avançadas soluções de tecnologia, da 
fabricação de computadores ao desenvolvimento de ferramentas educacionais. A companhia 
atua com duas divisões de negócios: Hardware e Tecnologia Educacional. No portfólio da 
divisão de Hardware, a empresa oferece uma linha completa de microcomputadores - desktops 
e notebooks -, servidores e impressoras, sendo a líder nacional de mercado de computadores 
segundo a IDC (International Data Corporation) há 14 trimestres consecutivos. Para dar 
suporte a todas as suas atividades conta com uma rede de assistência técnica de 394 
empresas licenciadas cobrindo a totalidade das cidades brasileiras, além da CRP - Central de 
Relacionamento Positivo. No segmento de Tecnologia Educacional, a Positivo Informática é 
reconhecida pelo pioneirismo no desenvolvimento e pela qualidade das soluções tecnológicas 



em seus três segmentos de atuação: ensino particular, ensino público e varejo. As soluções 
educacionais da Positivo Informática estão presentes em 11.100 escolas públicas, 2.756 
escolas particulares e mais de 900 pontos de venda do varejo. || 
www.positivoinformatica.com.br 
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