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A JWT criou campanha para a série Bichos da Floresta, lançamento da divisão de Tecnologia 
Educacional da Positivo Informática. A coleção é composta por cinco bichos de pelúcia (urso, 
elefante, macaco, girafa e leão) acompanhados, cada um, por uma chave de acesso ao portal 
www.bichosdafloresta.com.br. O site, que foi desenvolvido pela equipe de educadores da 
Positivo, traz brincadeiras e atividades para as crianças. 
 
A campanha é composta por três filmes ("Girafa", "Leão" e "Elefante") e peças de mídia 
online. "Tentamos transmitir de uma maneira divertida os benefícios do produto da Positivo. 
Os filmes lembram documentários e contam histórias de animais que dão maus exemplos", 
explicou Fábio Miraglia, diretor de criação da JWT. 
 
Nesse sentido, o comercial "Leão", por exemplo, mostra machos descansando enquanto o 
locutor diz que, naquele momento, as fêmeas vão em busca de alimento. No final, o locutor 
chama para o lançamento: "Finalmente bichos que dão bons exemplos para os seus filhos. 
Chegaram os Bichos da Floresta".  
 
Os filmes já estão sendo veiculados nacionalmente apenas no canal de TV por assinatura 
Discovery Kids. As peças online foram criadas pela RMG Connect e serão veiculadas no site 
www.discoberykidsbrasil.com. 
 
Nova linha 
 
Neste mês, a Positivo Informática também apresentou sua nova linha de produtos. Com base 
em informações obtidas através de pesquisa realizada pela empresa com dez famílias da 
classe C, dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a Positivo desenvolveu o desktop com o 
gabinete "faces". O projeto representou investimentos de R$ 3 milhões.  
 
Desenhado especialmente para o usuário doméstico, sua face frontal é coberta por um papel 
de acrílico transparente removível. Ao destravar o painel, o consumidor pode personalizar 
essa face, inserindo uma espécie de cartão impresso com a imagem que desejar. Além dessa 
possibilidade, no topo do gabinete há uma alça embutida que facilita o transporte do 
equipamento. O produto estará disponível para compra em outubro. 
 
"A pesquisa constatou que 84% dos consumidores brasileiros concordam que o design de 
produtos eletroeletrônicos é importante. Por isso, contratamos a Ideo, uma das maiores 
empresas de design no mundo para desenvolver o Positivo Faces", disse Hélio Rotenberg, 
presidente da empresa. 
 
O levantamento também mostrou que o consumidor brasileiro tem o hábito de personalizar o 
seu equipamento. "Por isso a idéia de criar um gabinete que pode ser caracterizado da 
maneira que preferir. O Positivo Faces vem com alguns cartões personalizados. Mas também 
há a possibilidade do consumidor imprimir imagens de sua família, criando outra face por 
meio do software que vem com o computador", complementou. 
 
Segundo Rotenberg, a Positivo Informática é líder de venda no mercado de computadores do 
Brasil com 29,5% de share, com fábricas localizadas em Curitiba, Ilhéus e Manaus. "Hoje 
focamos em duas vertentes estratégicas: a internacionalização, ou seja, começar a exportar 
nossos produtos para outros países, e também a convergência digital", disse. Neste sentido, 
o executivo diz que está sendo avaliado com mais profundidade quais outros equipamentos a 
Positivo Informática poderia começar a lançar no mercado. 
 
Além do Positivo Faces, a empresa também apresentou outros modelos ultra-portáteis da 
linha Mobo, cinco novos notebooks e amplia a linha Positivo PCTV. De acordo com César 
Aymoré, diretor de Marketing da Positivo Informática, a campanha para divulgação dos novos 
produtos deverá ser realizada nos próximos meses. Para este ano, a empresa tem verba 
prevista em R$ 30 milhões destinada à publicidade. 
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