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Chute, dispare,
As empresas querem convidar
o consumidor para jogar. Elas
não precisam ganhar a
disputa, basta vender mais.
A interatividade na internet dá
novo impulso ao uso dos jogos
no marketing de guerrilha

Como sempre, eles apostam
na interatividade para
aumentar o envolvimento do
consumidor com a marca.

Conheça agora a história de
três Rodrigos, executivos que,
além do nome, compartilham
a crença na interatividade
como forma de divulgar uma
marca e até, porque não,
vender um produto. O
primeiro deles é Rodrigo
Finotti, gerente de marketing
da Gillette, que cansou de
apenas colocar banners em

grandes portais, a chamada
"mídia passiva". Ele precisava
atingir o homem situado nas
classes sociais A e B, perfil
do consumidor do aparelho
de barbear Gillette Mach3.
Com esse perfil, a internet
era uma escolha óbvia.

Mas esse Rodrigo queria
oferecer algo mais gratificante
para o consumidor que um
banner em um site ou uma
campanha de tevê. O objetivo
era aproximá-lo, fazê-lo
interagir e oferecer uma
experiência agradável. Foi
quando surgiu a idéia de
criar um jogo.

Misturar jogos e marcas de
produtos não é nenhuma
novidade. Em 1983, a
Coca-Cola pediu para a Atari
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venda
fazer uma versão especial do
jogo Space Invaders com o
logo da Pepsi no lugar das
naves alienígenas. O jogo era
para uso interno, somente os
funcionários teriam acesso.
A brincadeira fez fama e ficou
registrada na história do que
resolveu chamar de
advergame, uma mistura
de publicidade (advertising) e
jogo (game).

Embora mais comum nos
EUA, o advergame conseguiu
adeptos no Brasil nos últimos
anos. Ainda nada dirigido a
produtos de massa, como um
aparelho de barbear, mas com
aplicações interessantes. A LG
criou um quebra-cabeça para
ser colocado em algumas
poucas telas touchscreen onde
os participantes interagem
com o novo modelo Viewty
de celular.

Também com touchscreen,
os Correios montaram um
jogo de memória para expor os
serviços da empresa em uma
feira corporativa. E a Gerdau,
em uma feira de construção,

exibiu um jogo multiplayer de
perguntas e respostas em que
uma câmera capturava o rosto
de cada participante antes do
início do jogo e colocava no
telão. Os três casos - LG,
Correios e Gerdau -
aconteceram em 2008.

Mas há uma grande
diferença entre fazer algo
para funcionários ou em uma
feira corporativa e se expor a
milhares, talvez milhões, de
pessoas. Procurando
desenvolver um jogo que
envolvesse seu público,
Rodrigo, da Gillette, contratou
a Hive Entertainment, agência
especializada em marketing
on-line, games e
entretenimento digital. A idéia
era atingir os consumidores
do aparelho de barbear, um
produto de massa que atinge
milhões de pessoas.

Nos EUA, ainda em 2007,
o Burger King colocou
personagens criados pela
rede fast-food em jogos do
console de jogo da Microsoft,
o X-Box. Os lucros teriam
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aumentado em mais de 40%
graças à estratégia.

E quando entra na história
o segundo Rodrigo. No Brasil,
a Samsung fez algo similar
para divulgar uma linha nova
de DVDs e celulares. Entre o
final de 2007 e o início de
2008, a fabricante comprou um
espaço na plataforma da
Atrativa, empresa fornecedora
de jogos da Real Networks.
Assim, enquanto o usuário
aguardava o início do jogo,
assistia a uma publicidade ao
invés da tela azul com o termo
"carregando".

O projeto foi coordenado
por Rodrigo Moretz, gerente

buscava oferecer um jogo
atrativo para o consumidor ao
mesmo tempo em que
divulgava a marca e o produto.

A equipe da Gillette, com
ajuda da Hive, desenvolveu o
site para o jogo, um sistema de
competição e os jogos on-line
da campanha. Entre outras
coisas, o sistema precisava
superar a permanência média
dos internautas em sites
promocionais, em geral de
cerca de quatro minutos.

Quanto mais tempo o
internauta ficasse dentro da
campanha, maior seria a
exposição da marca. Foi criado
um campeonato on-line

de marketing de
relacionamento da Samsung.
Ele conseguiu com isso que até
7% dos jogadores entrassem
no jogo criado pela empresa.
A média de cliques de
peças publicitárias on-line
é de 0,3%.

Ciente das possibilidades
de atração dos jogos, o
primeiro Rodrigo, da Gillette,
começou no início de outubro
uma estratégia para atingir o
mercado de uma forma nunca
antes tentada pela empresa. Ele

composto por três tipos de
games - jogo de futebol,
de golfe e de tênis. A partir
do site, os compradores do
produto se inscreviam
e participavam do campeonato
composto por várias fases
e pontuações.

Para participar, o
consumidor tinha de comprar
um produto Mach3,
cadastrar-se no site da
promoção e, após fazer sua
inscrição, iniciar a disputa das
partidas on-line dos jogos.

Entra na história o
terceiro Rodrigo, de
sobrenome Padilla, o gerente
de produto do Mach3. Com
seu xará, o primeiro Rodrigo,
ele desenvolveu a campanha
combinando internet,
pontos-de-venda, televisão
e mídia impressa.

Os dois levaram estações de
jogos para 90 lojas de redes de
varejo como Extra, Carrefour,
Wal-Mart e Lojas Americanas.
Além disso, encomendaram
testeiras de monitor, mouse
pads e fundos de tela com a
marca Mach3 e distribuíram
por lanhouses paulistanas.
Todo o esforço precisava
resultar na venda de unidades.

Vender em uma ação de
guerrilha é sempre uma ação
complexa. Ações benfeitas
divulgam a marca, o que já
pode ser considerado um bom
resultado. É o caso das Casas
Bahia, que inauguraram no
início de 2009 sua loja virtual.

Antes de estrear de verdade
na internet, a rede de varejo
trabalhou a marca no ambiente
virtual e inseriu banners nos
sites MSN, Terra, iG e
Youtube e links patrocinados
no Google. Com isso,
atingiram exatos 1.033.021
visitantes únicos.

O gancho foi a
comemoração do aniversário
de 56 anos da empresa, no
final de 2008, em que os
internautas foram convidados
a montar uma festa na



internet usando cenários 3D,
com direito a escolha de
cenários, objetos de decoração,
trilhas sonoras, personagens,
passos de danças e diferentes
enquadramentos para filmar
um vídeo de 30 segundos.

O vídeo era enviado para o
YouTube e para uma galeria de
vídeos do site da empresa. Os
autores das três obras mais
exibidas ganharam um notebook.
Nesse caso, o objetivo ainda
não era vender e, sim, preparar
o mercado para a chegada da
loja virtual. Um milhão de
visitantes foi um bom resultado.

Os Rodrigos da Gillette
precisavam de mais do que
simplesmente atrair gente. Do
ponto de vista dos números,

pelo menos, a campanha foi
igualmente impressionante.
Somente nas redes de varejo
78 mil pessoas viram o jogo.
No total, foram cerca de um
milhão de partidas disputadas,
426.795 visitas ao site e
aproximadamente 2.500
milhões de pageviews.

A permanência foi
conseguida. Rodrigo, o
primeiro, responsável pelo
marketing da Gillette, fez uma
comparação com a média de
retenção de sites eróticos, que
é de cerca de dez minutos.
No jogo da Gillette, os
participantes da campanha
permaneceram no site por um
tempo médio de 14 minutos.
Os 200 melhores colocados

foram premiados com consoles
de videogames e o vencedor
foi para Milão enfrentar o
Kaká numa partida real de
videogarne. O tamanho da
campanha chamou a atenção
da mídia e gerou visibilidade
para a marca.

O melhor de tudo é que
os dois Rodrigos conseguiram
fazer cem mil usuários se
cadastrarem para jogar. Eles
confirmam que as vendas
aumentaram e a ação deu
retorno, embora não revelem
números. E o melhor:
trouxeram para a empresa um
banco de dados recheado de
clientes (ou potenciais clientes)
para outras ações no futuro.
Ponto para eles.
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