
INTERNET

DIVERSÃO E NEGÓCIOS
Plataforma de entretenimento baseada na internet ganha adeptos no
Brasil e se firma como mais uma opção de mídia para empresas

Muito embora seus recursos gráficos

sejam bem aquém dos existentes no
Second Life, o Habbo Hotel, misto

de comunidade virtual, sala de bate-

papo e espaço de games, conquis-
tou a simpatia dos internautas e

desperta, a cada dia, mais inte-

resse de empresas que desejam

divulgar marcas e produtos.

Presente em 29 países dos

cinco continentes, o site, desen-

volvido pela finlandesa Sulake
Corporation, integra a lista seleta

dos dez mais populares MMOSG
("massive multiplayer online social

games). Segundo levantamento
da Nielsen Netratings, conta

atualmente com 78 milhões de

perfis cadastrados e uma visita-
ção mensal de 7,5 milhões de

usuários por mês. Apenas a versão

em língua portuguesa, voltada para

o Brasil e Portugal, possui 2 milhões
de pessoas registradas.

Ambientada em um hotel em pixel art

3D, a plataforma reúne personagens

customizados pelos internautas por

sexo, cores de pele e de cabelo,

roupas, sapatos e acessórios. Nela,
cada usuário tem espaço reservado

para mobiliar e receber visitas da

forma que quiser. Mas é nas salas de

convivência que os visitantes podem

conversar, dançar, paquerare partici-

par de festas. O jogo possui dinheiro

próprio, a Habbo Moeda.
Com faixa etária média entre l ó

e l 7 anos, o usuário típico do site

motiva várias empresas preocupa-

das em atingir esse público-alvo.
MTV, Pepsi, Nokia, Warner, Disney,

Procter&Gamble, Puma e MSN são

algumas das marcas que explo-
raram o meio nos últimos meses.

No mês passado, por exemplo,

ações de marketing foram desen-

volvidas na versão brasileira do
site (www.habbo.com.br) para o

lançamento do filme "Ratatouille".
O mesmo aconteceu na estréia

de "Piratas do Caribe III - O Baú

da Morte", no primeiro semestre
deste ano.

Para o mês de setembro, nenhu-
ma atividade patrocinada foi

prevista. A "gerência" do hotel

virtual estará empenhada em

ajudar os usuários a gravar curtas-
metragens próprios para concorrer a

uma vaga na disputa Digital Movie
Awards, que selecionará o melhor

filme online de todas as comunida-
des Habbo no mundo.
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WWW.BURTI.COM.BR - A Burti, empresa brasileira com solu-

ções de tecnologia e impressão para o mercado mundial de

marketing, modificou seu website com o objetivo de facilitar
o acesso dos internaufas às informações. O conteúdo foi

dividido em quatro subgrupos: "Apresentação", "Serviços",

"BurfíHD" e "Contatos". Por meio deles, é possível conhecer

o histórico da empresa e saber como é a atual estrutura e as
ações de responsabilidade social desenvolvidas.

WWW.EUROPA.COM.BR - Em pouco mais de seis meses de

funcionamento, o site do grupo Europa, líder brasileiro na

comercialização de purificadores de água de uso residen-

cial e comercial, possibilitou um aumento de vendas para a

empresa de cerca de 50%. "No novo projeto conseguimos

co ocar em prática a idéia do 'encontre seu purificador'",

afirma o assessor de comunicação do grupo, Marco
Antônio Simon. "Um sistema interativo, por meio de três per-

guntas simples, indica as melhores opções de produto em

sintonia com o desejo do internauta, fazendo o papel do

consultor e facilitando bastante o processo de compra."

WWW.SIEMENS.COM.BR - Alinhada à estratégia global de se
posicionar como a principal provedora de infra-estrutura para

os desafios do século XXI, a Siemens Brasil lançou três hofsi-

tes dentro de seu portal: Megatendências, Megacidades e

Fábricas. Todas as páginas utilizam a ferramenta do Google
Maps, um serviço de pesquisa e visualização da empresa

Google. Estão à disposição dos usuários mapas e rotas para

qualquer lugar nos Estados Unidos e Canadá, e alguns na

Europa, Austrália e, recentemente, no Brasil. Há também fotos
via satélite do mundo todo.

WWW.ESTADAO.COM.BR - No ar desde o dia 16 de julho, o

novo portal do Grupo Estado foca na tendência de integração
de mídias. "Buscamos os melhores parceiros do mercado",

afirma o diretor de estratégias digitais e novos negócios André

Bianchi. "Ele representa, na prática e de maneira inovadora,

total integração entre os meios impresso e a web. A idéia foi

promover um grande movimento estratégico para transformar a
marca Estadão em multimídia."
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