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Os games conquistam
espaço no marketing
A PROPAGANDA COM JOGOS ATRAI O INTERNAUTA POR 18 MINUTOS.
A CONVENCIONAL, POR APENAS 4. COM ESSA VANTAGEM, A AGÊNCIA
HIVE VEM GANHANDO PARTIDAS NA DIVISÃO PUBLICITÁRIA

EM OUTUBRO de 2007, o paulistano Mitikazu Koga
Lisboa, hoje com 31 anos, ministrava uma palestra sobre
o uso de games como plataforma de marketing quando
foi abordado por uma gerente da Gillette. Munida de
uma pesquisa que mostrava que o público-alvo do Gillette
Mach3, da gigante Procter & Gamble, tinha grande interesse
por games, ela resolveu buscar mais informações.
O que essa gerente não sabia é que havia en-
contrado um fanático por games. Apaixona-
do por jogos desde a infância, Lisboa cresceu
lutando kung fu e também derrubando ini-
migos em games de luta no computador.

Formado em marketing, o jovem traba-
lhou em empresas de desenvolvimento de
jogos, gerenciou uma grande rede de fli-
peramas, foi editor de uma revista de ga-
mes, lançou um site de games online e até
chegou a trabalhar na área de internet da
fabricante de celulares Nokia. O emprego,
no entanto, não durou mais de três meses.
"Percebi que não era aquilo que eu queria.
O que eu sempre gostei e gosto é de ga-
mes" diz Lisboa. Em 2004, Lisboa criou,
com outro fã de games, o administrador
de empresas Charles Betito Filho, uma
agência de marketing focada no univer-

so dos jogos. Hoje, a Hive tem 100% do
seu trabalho concentrado em games, ad-
vergames (games de publicidade), entre- , <
tenimento digital, conteúdo audiovisual
e eventos (campeonatos, reality shows e
campanhas em pontos-de-venda).

Com todo o know-how que tinha do te-
ma, Lisboa logo abriu os olhos da gerente da
Gillette para um cenário cheio de possibili-
dades e teve sua empresa contratada para a
execução de pequenas ações. A maior delas
foi fechada em agosto de 2008, quando a
Hive foi contratada para uma ação nacional
do Gillette Macro. A agência foi responsá-
vel pela criação de uma campanha interativa
com games online para a linha de produtos
de barbear da marca. Durante três meses,
os consumidores que compraram um pro-
duto Gillette Macrrj puderam se cadastrar
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em um site para disputar partidas
online de futebol, tênis ou golfe, A
ação foi largamente divulgada pela
mídia. Aquele com a maior soma de
pontos ganhou como prêmio uma
viagem para a Itália, para jogar uma
partida de videogame contra o joga-
dor de futebol Kakã.

GRANDES CLIENTES
O projeto acabou transformando

a Gillette na maior cliente da Hive
e também em uma das responsáveis
por fazer seu faturamento saltar de
R$ 1,7 milhão, em 2007, para R$ 3*2
milhões, em 2008. "O Gillette Ma-
cro queria interatividade. Por isso,
optamos pela disputa de games
online com o suporte de diversas
ferramentas da comunidade de ga-
mes", conta Lisboa, dono da Hive
e idealizador do projeto. A Gillette
não foi a única marca atendida pela
Hive. Em parceria com a TVi —
idealizadora da estratégia da rede
O Boticário na Internet —, a pe-
quena empresa de Lisboa acaba de
criar um game online de skate para
a fabricante de produtos de beleza e
higiene pessoal. O intuito do cliente
é promover a sua nova linha X-Boy,
de produtos voltados para garotos
de nove a 14 anos.

Por conta da interatividade, Lis-
boa acredita que os jogos conse-
guem um índice maior de exposição
da marca em comparação com as
demais mídias. Ele calcula que os
jovens permaneçam, em média, 18
minutos nos games, contra uma
média de 4 minutos em sites pro-
mocionais. O mercado brasileiro,
estima-se, conta hoje com 12 mi-
lhões de usuários de games — e
esse número deve aumentar rapida-
mente nos próximos anos. Um pa-

» Fanático por games,
Lisboa uniu o útil ao agradável
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râmetro é o mercado americano de games, um
dos que mais crescem no mundo, segundo a
Entertainment Software Association (ESA).
Em 2007, ele atingiu os US$ 9,$ bilhões e
conquistou 65% das casas americanas. Do
total de jogadores americanos, 40% são mu-
lheres. "Embora o mercado ainda seja peque-
no e restrito, vejo a estra-
tégia dessa empresa como
algo promissor", diz Júlio
Puschel, analista sênior do
Instituto Yankee Group para
a América Latina.

O desenvolvimento de
games para o mercado cor-
porativo é apenas uma das
idéias usadas por Lisboa pa-
ra fazer a sua empresa de 21
funcionários crescer. Hoje, a
operação da Hive é dividida
em dois braços: B2B e B2C.
O primeiro, responsável
por 8o% do faturamento,
desenvolve jogos para em-
presas, campanhas digitais e
marketing viral. A Hive ain-
da organiza grandes eventos
patrocinados, como é o caso
do WCG Brasil (World Cy-
ber Games), maior torneio
de game online do mundo,
realizado nos últimos três
anos consecutivos no país
pela empresa, com o patro-
cínio da Samsung. No se-
gundo semestre de 2008,
a Hive também criou o Ga-
mers Life, primeiro game
reality show do país, que
teve duração de dois meses.

O braço de B2C, por sua vez, gera receita
para a Hive a partir de um portal que agrega
diversos conteúdos como vídeos, reviews e
games. Alguns jogos são gratuitos, outros
pagos. A cobrança, neste caso, é por ferra-
menta usada pelo jogador, como uma espada
para matar o dragão. Atualmente, o portal
da Hive tem 150.000 usuários cadastrados,
uma boa comunidade de apaixonados por
games que também ajuda a empresa a ala-

vancar suas vendas do lado B2B. Embora o
B2B represente o maior bolo da empresa ho-
je, Lisboa quer inverter as porcentagens. Seu
desejo é chegar, até dezembro, a um equilí-
brio entre a participação B2B e a B2C.

A Hive desenvolve internamente games
para campanhas publicitárias. Os outros ela

costuma trazer de fora e
adaptá-los para o português.
Muitas vezes, o público tem
acesso gratuito e o custo é
bancado pelos patrocinado-
res. Um exemplo é o Hive
Champions, versão localiza-
da para o Brasil do Fantasy
League, game gratuito de
futebol online, que permi-
te aos fãs montar o próprio
time com base na Liga dos
Campeões da UEFA.

Quando o campeonato
de Fórmula i de 2009 tiver
início oficialmente, Lisboa
planeja lançar de forma sin-
cronizada um jogo de F1 vol-
tado a jogadores de 20 a 35
anos. O projeto, cujos deta-
lhes ele mantém em segredo,
vai premiar os ganhadores
com capacetes e macacões
customizados. Essa é uma
das estratégias da Hive pa-
ra aumentar em 20% o seu
faturamento de 2009. Outra
ação que comprova que Lis-
boa não está de brincadeira é
o cancelamento de uma par-
ceria com uma empresa de
infraestrutura de tecnologia.
Em troca de equipamentos

e hospedagem, ele dava uma porcentagem da
sua receita à empresa. Só que agora não vai
mais precisar desse apoio: ele está prestes a
comprar 40 servidores e a fechar contratos de
hospedagem e internet banda larga com for-
necedores do serviço no Brasil, na Inglaterra e
nos Estados Unidos. "Nosso negócio é único
e encontra-se em um mercado de franco cres-
cimento" comemora Lisboa.

FRANÇOISE TERZIAN
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