
Gestão de Mídia Digital

Os avatares
do Petróleo

debuta no Second Life
e aproxima-se de maneira inédita
- e criativa - de seu público-alvo

I magine participar de uma palestra de co-

I municação digital onde o palestrante flu-

i tua no ar enquanto faz seu discurso. Logo

a sua frente um peixe-boi guarda lugar na

primeira fileira para algum outro convidado.

Ao final, antes de sair do auditório com sua

mochila de propulsão a jato nas costas, você

cruza com um daqueles abastecedores de car-

ros de formulai no hall de entrada. Impos-

sível? Não se você for um avatar e estiver no

Second Life.

Em um dos maiores eventos de comuni-

cação digital do Brasil, o Proxxima 2007, foi

exatamente isso que a equipe de comuni-

cação da Petrobras idealizou e colocou em prá-

tica. O encontro, realizado em março, foi mar-

cado pela primeira palestra virtual organizada

no Second Life no Brasil, simulador 3D da vida

real, e que ocorreu em simultaneidade e sime-

tria com a realizada nos auditórios do Próxima.

Proferida por Ricardo Pomeranz, especia-

lista em marketing digital e um dos mais con-

ceituados na área de relacionamento entre

empresas e seus clientes, a palestra foi trans-

mitida ao vivo para o Second Life, de onde o

avatar de Pomeranz imitava seus movimentos,

e os convidados - tanto do mundo virtual

quanto do real - podiam fazer perguntas ao

palestrante.

Importância

Além da palestra no Second Life, que abor-

dou a real importância de, nos dias atuais,

uma marca se relacionar com o seu público

de diversas formas e em vários meios, a em-

1.700
downloads de podcasts da palestra

nas duas semanas seguintes à ação.

20.000
acessos ao hot site criado para o evento,

1.000
por cento de retorno em relação ao

investimento total no projeto, levando-se

em conta a centimeíragem obtida na mídia,

presa levou para o mundo virtual os persona-

gens-chave de sua atuação (frentista, cientista,

peixe-boi, abastecedor das corridas e petro-

leiro). Distribuiu, também, diversos freeò/es

(brindes virtuais) que aproximavam o concei-

to de "energia" para os avatares que partici-

param da interação.

A iniciativa atingiu diretamente um públi-

co segmentado composto de profissionais de

comunicação e de tecnologia. Foram impac-

tados os 500 participantes do Proxxima, além

de 150 pessoas convidadas via comunicação

dirigida para participar de experiência no Se-

cond Life.

Pelo ineditismo

do projeto, tanto a

grande mídia como

a imprensa especia-

lizada repercutiram

o evento em larga

escala. Cerca de 200 blogs escreveram sobre

o evento de forma positiva, além de impor-

tantes veículos de comunicação como: "Veja",

"Época", "O Estado de S. Paulo" e "O Glo-

bo", enfatizarem em suas matérias o atributo

"inovação".
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