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Game que estimula ambiente real no virtual quer ter 2 milhões de “ residentes” no País. 
 
A ARC, agência de ativação de marcas da Leo Burnett, reuniu na semana passada clientes e 
funcionários na sua sede em São Paulo para conhecer os segredos do Second Life, game 
mercadológico virtual que será lançado oficialmente no Brasil até o final deste mês de março, 
conforme previsão de Emiliano de Castro, diretor de marketing da Kaizen Games que 
representa o negócio criado por Philipe Rosedale, da Linden Lab. A idéia de levar para o 
ambiente virtual uma espécie de vida sem problemas, virou mania internacional. No Brasil já 
são 200 mil “residentes” e a previsão é de que esse número atinja 2 milhões de usuários até o 
final de 2007. 
 
Além de se divertir, o usuário fecha negócios, realiza compras, cria condomínios, constrói 
cidades, desenvolve oportunidades mercadológicas e abriga empresas. Agências de 
publicidade, como a Leo Burnett, estão no Second Life.  A Leo, cujo símbolo é uma maçã, 
desenvolveu seu espaço de forma temática: a empresa foi montada em uma macieira gigante. 
“É uma experiência compartilhada na qual os usuários buscam uma espécie de integração 
econômica. O Second Life tem modelagem similar a um lego.  
 
A montagem vai acontecendo. No ambiente de publicidade, o conhecimento de modelagem e 
de programação é essencial, mas tudo é muito auto-explicativo”, disse Emiliano de Castro, que 
vai lançar o game no Brasil com campanha que vai incluir ações na internet e ativação. 
 
A plataforma que vai sustentar o Second Life Brasil é a do portal iG. “Eles vão dar o suporte 
necessário à operação”, diz o diretor de marketing da Kaizen Games. Ele acrescenta que a 
operação brasileira  pretende exercer influência nos processos criativos do game. “Os 
brasileiros são muito criativos e queremos aproveitar essa virtude para propor soluções para o 
Second Life. Na área de publicidade o Brasil concentra talentos que gostam de experimentar”, 
acrescentou. 
 
Marcia Lugatto, diretora da anfitriã ARC, relatou que os anunciantes estão “muito curiosos” 
sobre o Second Life. “A realidade virtual está aí e esse game trouxe uma enorme comunidade 
formada por pessoas de alto nível interessadas em realizar negócios. O importante é que nesse 
ambiente de avatares (como são chamadas as pessoas “residentes”), tudo é muito fun. Essa 
alegria ajuda muito na construção de uma comunicação interativa. A interatividade é outro 
elemento que vai atrair os anunciantes. Estamos na era da interatividade”, argumentou 
Márcia. 
 
Ganhar dinheiro participando de um jogo com enorme variedade de entretenimento, está no 
DNA do Second Life. O movimento mensal já ultrapassa os US$ 35 milhões, equivalente a 
8,750 bilhões de lindens, nome da moeda que circula no game. Cada dólar vale 250 lindens. 
No Brasil, cada real será equivalente a  500 lindens. “Em cada país usamos como base 
monetária a moeda local, mas sempre relacionado ao valor do dólar que é referência 
internacional. Além da criatividade para usar o game, queremos explorar a criatividade da 
publicidade brasileira para ocupar os espaços de mídia disponíveis”, prosseguiu Emiliano de 
Castro. 
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