
Kazen Games e iG se unem para lançar, em português, plataforma
de comunicação e entretenimento da americana Linden Lab, que
está se alastrando pela rede mundial de computadores
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Pelo menos 6 milhões de pessoas em todo o
mundo já estão registrados como residentes no
"universo paralelo" Second Life. Atentas a esse
movimento, que pode marcar o início de um
novo tipo virtual de interação social, centenas de
companhias promovem uma corrida em busca de

estratégias para melhor explorar a ferramenta. Os
brasileiros, por enquanto, são apenas o sexto povo
nas "ilhas" (espaços de convívio dos personagens)
existentes na plataforma. Mas a tendência é de um
aumento já a curto prazo.
Depois de uma negociação realizada diretamente

com os executivos da Linden Lab, idealizadora do
Second Life, diretores da Kazen Games, empresa
focada em negócios de entretenimento, consegui-

ram autorização para a implantação do primeiro
programa do projeto Global Provider. Na prática,
os brasileiros ganharam uma porta de entrada
própria, em português. "Estamos reduzindo as
dificuldades de acesso dos brasileiros à platafor-
ma", afirma o CEO da Kazen Games, Maurílio
Uemura Shintati. "O Second Life está modifican-

do a maneira como
as pessoas se rela-
cionam na rede.



Com suporte local, pagamento
de assinaturas premium e aquisi-
ção da moeda virtual em cartão
de crédito nacional e boleto ban-

cário, entre outras vantagens, os
brasileiros estarão em condição
privilegiada."
Por meio de parceria com o
Internet Group (iG), que fará

a negociação de acordos com
empresas e dividirá a responsa-
bilidade de divulgar a platafor-

ma, espera-se que até o fim do
ano 10% de todos os residen-
tes sejam daqui - cerca de 2

milhões de internautas.
Há dez anos, quando ainda dava
seus primeiros passos, a internet
já era tratada como o princípio
de uma nova era. Houve uma
corrida frenética de investido-
res que apostaram em empre-

sas "pontocom" até os últimos

anos do século passado, quando
aconteceu o estouro da "bolha".
As perspectivas de retorno do
capital investido pelos aplicado-
res não estavam sendo concre-

tizadas. Logo, o movimento foi
contrário e a maioria dos investi-
dores queria vender rapidamen-

te seus papéis das companhias
de internet. Hoje, os sinais são
de recuperação.
O Second Life surge como uma
espécie de rascunho do que será
a terceira geração da rede, com
espaços virtuais em três dimen-
sões. Apesar de contar com grá-

ficos muito similares aos usados
em jogos on-line, não pode ser
considerado como um game.
"Tudo o que é construído no
universo tridimensional é de

propriedade dos residentes. E
esse universo está em constante
expansão. Existe ainda a reali-
zação de transações que podem
ser convertidas em moeda físi-
ca. Por isso, não se trata de
um jogo", explica o diretor-de
marketing do Second Life Brasil,

Emiliano de Castro. Baseado em
três pilares conceituais, de auto-
expressão, ambiente de negó-
cios e experiência compartilha-
da, a plataforma ganha adeptos
nas mais diversas áreas da vida

cotidiana, incluindo ações de
marketing.

EXPOSIÇÃO DE MARCAS
Antes mesmo de ser lançada
a versão nacional do Second
Life, empresas com atuação no
Brasil desenvolveram estratégias



Castro: tudo que é produzido pertence aos residentes

de comunicação nas ilhas exis-
tentes. A revista VIP, da Editora
Abril, por exemplo, foi a primei-
ra a ter redação construída no
"metaverso". "O objetivo prin-
cipal não é fazer dinheiro, mas
marca, e ser não só a primeira,
mas também a melhor publica-
ção daquele universo", afirma
o diretor de redação da revista,
Edson Rossi.
Assim como a revista VIP, no
meio editorial, a TAM Linhas
Aéreas se orgulha de deter o
título de pioneira entre as com-
panhias aéreas representadas no
Second Life. A participação da
TAM acontece por meio de um
espaço instalado na ilha Berrini
(nome de avenida paulistana coa-
lhada de escritórios de importan-
tes corporações). A partir dela, o
visitante pode partir para outros
estandes da TAM localizados
nas ilhas Milão, Paris, Londres e
Nova York, destinos internacio-
nais das aeronaves da empresa.

Criada exclusi-
vamente para
a internet, a
AIITV (TV on-
line) é outro
veículo a ade-
rir à onda,
inaugurando

uma sede virtual na ilha São
Paulo Jardins. "A proposta surge
como um novo canal de comuni-
cação", diz o gerente de tecnolo-
gia da AIITV, James Eduardo.
Ao comemorar 20 anos de atu-
ação no Brasil, a Intel também
apostou no Second Life como
espaço para a realização de um
evento específico. Dia 24 de
abril, uma grande festa acon-
teceu em uma das ilhas com a
presença de convidados famo-
sos e avatares (nome dado aos
residentes) personalizados dos
principais executivos da empre-
sa no país. No réveilion passado,
a Philips patrocinou a primeira
virada de ano no mundo virtual
para brasileiros. "Até hoje é pos-
sível ver avatares vestidos com
camisetas celebrando a chegada
de 2007", comemora o geren-
te de internet da Philips, Tales
Rocha. O Centro de Tecnologia
em Moda do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial

do Rio de Janeiro (Senac-RJ) foi
outro a realizar evento por lá,
no primeiro desfile de moda
brasileiro com apresentação
de 16 modelos inspirados no
Seminário Tendências de Verão
2008. O desfile aconteceu dia
23 de abril, às 5 p.m. do horá-
rio do Second Life (21 horas no
horário de Brasília).
Mais uma empresa de eletrônicos
a focar estratégias na plataforma,
a Semp Toshiba realiza, desde
o lançamento do Second Life
Brasil, ações de entretenimento
relacionadas aos segmentos de
vídeo, áudio e informática.
Para aTecnisa, a agência especia-
lizada em comunicação on-line
Mídia Digital desenvolveu um
projeto de inserção no "metaver-
so" em sintonia com o mundo
real. A construtora irá realizar,
simultaneamente, o lançamento
do empreendimento Inovarte na
ilha Berrini e também no bairro
da Barra Funda, em São Paulo
(SP). Apartamentos podem ser
comprados on-line por meio de
um corretor disponível das 9
horas às 17 horas, diariamente.

CRIATIVIDADE
O crescimento exponencial dos
usuários de Second Life em todo
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o mundo, desde o fim de 2006, e
a partir de agora com a previsão
de aumento expressivo do nú-
mero de brasileiros cadastrados,
motiva as agências para uma
nova oportunidade de negócios.
A AgênciaClick, maior agência
de marketing digital do país,
projeta 10% de sua receita para
este ano conquistada a partir de
projetos ligados à plataforma.
Profissionais da agência foram
os responsáveis por bem-sucedi-

das ações para
o Bradesco,

ÍG, Incorpo-
radora Rossi
e Credicard
Citi. De

acordo com
o vice-presi-

dente de

tecnologia e projetos da Click,
Abel Reis, a plataforma tem se
mostrado de extrema impor-
tância no relacionamento das
empresas com os consumido-
res e clientes. "Nessa primeira
onda, as marcas estão cons-
truindo suas presenças e pro-
movendo atividades para atrair
e entreter os visitantes", explica
ele, considerando a possibilida-
de de negócios reais integrarem
as estratégias virtuais.
Para Alessandra Fraresso, do
planejamento e atendimento
da Mídia Digital, a maioria das
grandes marcas está buscando
inicialmente branding experien-
ce e exposição na mídia e isso
rende resultados reais. "Com a
crescente entrada de novos usu-
ários, a segunda vida será algo
comum, e os ganhos financeiros
por venda de objetos e ves-
tuários dentro do Second Life
aumentarão substancialmente",

diz ela. "A interface da pla-
taforma vai determinar uma
nova forma de as pessoas
interagirem com a internet, o
que, conseqüentemente, vai

gerar uma

Reis: marcas construindo economia
presenças e promovendo paralela e
atividades novas pro-

fissões para atender a demanda
desse novo mundo."
Movido pelo desejo de cons-
truir uma carreira vitoriosa na
nova plataforma de comunica-
ção, um aluno de design digi-
tal da Universidade Anhembi
Morumbi, Sulivam Gonçalves,
inaugurou, no mês passado,
a sede virtual da empresa IN
Comunicação, que atua no ramo
de consultoria web, mídias digi-
tais, modelagem 3D e sites. Em
parceria com a ZZN Virtual,
Gonçalves criou um setor espe-
cializado em Second Life, com
assistência on-line 24 horas
aos clientes e interessados em
ingressar no "metaverso".
Fora os investimentos das agên-
cias de publicidade e empresas
na construção da plataforma de
comu n icação e entreten i mento, o
rápido avanço da quantidade de
usuários de banda larga de inter-
net no Brasil, um dos requisitos
básicos para navegação eficien-
te, é motivo de satisfação para
os executivos da Kazen Games.
"Até o mês passado contávamos
com 5 milhões de internautas
conectados por banda larga, e
esse número tende a crescer em
ritmo acelerado nos próximos
anos", projeta Shintati. *»
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