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Consumidores do programa virtual Second Life já reclamam da atuação das empresas lá 
presentes 
 
Os mundos virtuais construídos em três dimensões na internet, como o Second Life, deixaram de 
ser novidade, mas os benefícios proporcionados por eles às empresas de todos os segmentos são 
considerados surpreendentes diante do capital investido, segundo companhias do setor de 
marketing virtual. Marcas como MTV, Aol, IBM, Disney, Volkswagen e Petrobras estão cada vez 
mais injetando recursos nas ferramentas de marketing virtual, que oferecem opções ainda 
indisponíveis nos outros sistemas de interação. 
 
Embora as empresas estejam repassando uma grande parcela de seus investimentos para este 
setor, os usuários do Second Life, denominados avatar, estão se mostrando insatisfeitos com a 
ausência de atendimento de algumas companhias presentes no programa, segundo pesquisa 
divulgada no início de março pela empresa de marketing e relacionamento digital, Komjuniti. Com 
base no levantamento, 72% dos usuários estão insatisfeitos com os serviços prestados na 
comunidade, 42% acham que a presença das marcas não passa de uma tendência do momento e 
7% disseram que o fato de uma marca estar no Second Life a influencia positivamente no 
mercado. 
 
De acordo com especialistas, são necessários maiores aplicações por parte das empresas, pois só 
assim poderão acompanhar as exigências atuais dos usuários. Aol, IBM, Microsoft e Disney 
estiveram presentes no Virtual World 2007, congresso que debateu em Nova York formas 
eficientes de promover, nos mundos virtuais, as empresas listadas no ranking das mais ricas e 
conceituadas do mundo. No Brasil, a agência Bullet está entre as pioneiras no uso do Second Life 
como ferramenta de marketing. Marcas como Volkswagen, Nokia, Credicard Citi e já fizeram ações 
no programa. 
 
FORMA. O principal problema para a maioria dos avatares é a forma como isso está sendo 
conduzido, pois, conforme a pesquisa, uma fatia significativa dos entrevistados não está satisfeita 
com os serviços prestados pelas empresas, que se instalam numa ilha e, após um determinado 
período, deixam de atender o público. A Petrobras deu inicio à sua participação no Second Life 
com uma palestra, onde estiveram cerca de 30 avatares. Já a Volkswagen abriu uma 
concessionária virtual e atende, em média, mil usuários por dia, informou a companhia.  
 
A apresentação realizada pela Petrobras, ministrada pelo presidente da agência RappDigital, 
Ricardo Pomeranz, abordou tema similar ao da pesquisa, que foi a "Tecnologia deixando de ser 
ficção", acompanhada simultaneamente no auditório da empresa e no estande virtual no Second 
Life. Os avatares que transitaram pelo lado externo do estande também puderam ver e ouvir a 
explanação. A RappDigital é a divisão on-line do Rapp Group Brasil e parte integrante do Omnicon 
Group, especializada em marketing e relacionamento digital.  
 
"As empresas que não entenderem o novo consumidor vão desaparecer. Não basta estar 
sintonizado com as novas tecnologias, as empresas têm que estar conectadas de maneira 
apropriada para atingir a cada público de interesse", afirma Pomeranz. A iniciativa foi o pontapé 
inicial para a criação da presença virtual da companhia no programa, possibilitando ações de 
maior interatividade por meio das novas tecnologias, informa a gerente de Multimeios da 
Petrobras, Patrícia Fraga.  
 
Foram criados cinco tipos de avatares que representavam diferentes áreas da empresa. O 
frentista, que simbolizava o primeiro contato com o público; o cientista, as intensas pesquisas que 
a companhia desenvolve; o peixe-boi, relacionado com a preocupação e a atuação da Petrobrás 
na área ambiental; o petroleiro, símbolo da companhia; e o abastecedor do pit stop das corridas 



automobilísticas, representando o patrocínio esportivo, explica o integrante da equipe que 
coordenou a implantação do projeto, Walter Romano. 
 
"No momento, não vemos o Second Life como salvação ou mudança. Nossa intenção, 
primeiramente, é nos aproximar cada vez mais dos nossos clientes. O feedback que recebemos 
em nossa primeira ação no mundo virtual foi altamente positivo. Durante nossa palestra, lotamos 
tanto o auditório real quanto o virtual e ainda chegamos a ter fila de espera no Second Life. O 
curioso é que tivemos visitação surpreendente até mesmo no hot site criado para suportar a ação. 
Milhares de pessoas fizeram download do arquivo de áudio que resumia a palestra que 
promovemos", completa Patrícia. 
 
"Estamos identificando o perfil dos visitantes do Second Life para traçar qual será o foco de 
nossas ações a partir de agora. Entendemos também que o relacionamento deve ser trabalhado 
de forma integrada, envolvendo ações de comunicação dirigida, conteúdo no website e outras 
mídias que compõem nossa presença no mundo virtual", afirma a executiva. Nos dias seguintes, 
houve grande fluxo de avatares visitando o ambiente para ganhar freebies (objetos virtuais) de 
energia (propulsores de vôo, skates e pranchas de surf), distribuídos após a palestra virtual. A 
idéia, segundo a empresa, é que os participantes experimentem alguns atributos relevantes da 
marca e tirem suas dúvidas pertinentes à Petrobras.  
 
TEST-DRIVE. A Volkswagen, por sua vez, produziu diversas áreas de interação entre o mundo real 
e o virtual, onde o avatar pode tanto realizar um test-drive com o veículo quanto até mesmo 
comprá-lo. Todas as ações são concentradas no Espaço Volkswagen e, para atrair cada vez mais 
consumidores, a Volkswagen patrocina eventos, promove shows, além de outras atrações ainda 
não divulgadas. 
 
A Bullet, agência responsável pela criação da base da Volkswagen no Second Life, realizou 
também a campanha de divulgação da empresa nos ambientes virtuais do programa, que inclui 
outdoors, mobiliários urbanos e mensagens interativas espalhadas; além de promotoras, 
atendendo 24 horas por dia os avatares, tirando suas dúvidas sobre os veículos e esclarecendo 
questionamentos pertinentes à marca.  
 
De acordo com o supervisor de Propaganda e Webmarketing da Volkswagen, Herlander Zola dos 
Santos, as funcionalidades oferecidas no Second Life não o tornam o único meio de interação com 
o público. Por meio de parcerias com as empresas Maplink e Climatempo, que trabalham 
respectivamente com localização de endereços e meteorologia, a Volkswagen passará a oferecer 
aos usuários cadastrados no site informações do clima, rotas de trânsito e trajetos rodoviários no 
VW Tempo e VW Guia.  
 
"Haverá também o serviço de RSS, ferramenta que informará aos internautas, em tempo real, 
todas as atualizações feitas no site. A cada nova notícia ou informação, o RSS mostrará o link na 
tela do computador, sem a necessidade de navegar até a página em que elas foram publicadas, 
proporcionando mais conforto e interatividade", informa Santos. 
 
VELOCIDADE. Responsável por diversas ações de marketing com recursos virtuais, o vice-
presidente de Criação da Bullet, Mentor Muniz Neto, lembra que algumas idéias na internet, como 
ocorreu com o Orkut ou com o Second Life, se alastram muito rapidamente. "Nós, publicitários, 
temos que estar atentos a esta dinâmica, principalmente no Brasil, que provou ter um consumidor 
muito permeável a este tipo de fenômeno. Por outro lado, também é preciso muito pouco tempo 
para que esta mesma idéia desapareça" explica Neto.  
 
"Assim, para nós, o Second Life não é uma tendência. É mais um fenômeno de social, que 
enquanto existir vai atrair consumidores. Devemos entender o quanto da insatisfação dos 
consumidores com as empresas no Second Life não é na verdade uma saturação com o próprio 



Second Life. É natural que isso aconteça dada a gigantescas ofertas alternativas do mundo 
virtual", completa Neto. 
 
A Tecnisa, companhia imobiliária, será a primeira brasileira do setor a fazer parte do Second Life. 
A partir da próxima semana, a empresa comercializará apartamentos verdadeiros no mundo 
virtual. A construtora irá promover, simultaneamente, o lançamento do empreendimento 
Inovarte, localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo, nos dois mundos, o real e o virtual. 
 
A estréia da Tecnisa no Second Life acontecerá a partir da segunda quinzena do mês. Os 
apartamentos poderão ser realmente comprados no Second Life, onde um corretor on-line estará 
disponível entre 9h e 17h. Os avatares que passarem pelo local ganharão de presente um 
capacete da companhia. A perspectiva, segundo a empresa, é de aumentar o ritmo de vendas por 
meio da internet. 
 
As vendas on-line da Tecnisa corresponderam a 37% (30 unidades) do total da empresa no 
primeiro trimestre no ano. Em 2006, 20% dos negócios foram realizados pela internet. A carga 
horária dos corretores on-line mudará em abril, passando a ser feito até a meia-noite. 
 
Site tem 4 milhões de usuários em todo o mundo 
 
A invenção de um universo de tamanho infinito pelo físico americano Philip Rosedale fez com que 
4 milhões de pessoas interagissem entre si, gerando uma riqueza de aproximadamente US$ 4 
milhões por mês. O Second Life, segundo ele, é como se fosse um jogo, onde são utilizados 
ambientes em terceira dimensão, habitados por personagens digitais. Nele, seu alter ego virtual, 
denominado de avatar, interage com os personagens de outros internautas.  
 
Com a criação da economia própria, o programa tornou-se um símbolo de inovação, incorporando 
o liden dólar, moeda utilizada no mundo virtual do programa, à cotação do dólar de verdade. 
Cada usuário tem a possibilidade de comprar liden dólar com seu cartão de crédito real, de acordo 
com o câmbio do dia. Hoje, US$ 1 de verdade eqüivale a aproximadamente 270 lidens.  
 
Atualmente, o Brasil é o quarto país do mundo em número de usuários, cerca de 300 mil, ficando 
atrás de Estados Unidos, França e Alemanha. De acordo com a empresa responsável pelo 
programa, são movimentados por mês, cerca de US$ 18 milhões. Seu Produto Interno Bruto (PIB) 
é estimado em US$ 220 milhões, com média de expansão anual em torno de 300%. 
 
Cada vez mais realista, os usuários americanos do Second Life terão que informar ao Internal 
Revenue Service (IRS), equivalente ao Imposto de Renda no Brasil, o que ganharem com as 
transações dentro do programa, junto com sua declaração anual. A lei prevê que todo o lucro em 
dólares deva ser informado às autoridades tributárias. Com base na convenção vigente, se esses 
créditos permanecerem no mundo virtual, estarão livres de tributação. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 10 abril. 2007. Gerencia, p. B9. 


