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A hora da diversão
Os jogos fazem parte do dia a dia das marcas cada vez mais 
e mostram que podem atrair e engajar consumidores

O mundo é um grande jogo. 
Pelo menos é o que pensam os 
evangelizadores de games, que 
pintam uma imagem do mundo 
em que atitudes como planejar 
sua aposentadoria, estudar para 
provas, fazer doações para cau-
sas sociais e até mesmo enviar 
cupons podem ocorrer dentro 
de um jogo que irá engajar os 
consumidores e tornar divertida 
até a tarefa mais mundana. É o 
tipo de pensamento que pode 
mudar a maneira de os anun-
ciantes se relacionarem com os 
consumidores, fazendo qualquer 
coisa, desde examinar peças 
publicitárias para comparar 
produtos até estudar manuais 
de usuários — algo, digamos, 
mais divertido.

“O futuro do marketing são 
os games”, opina Gabe Zicher-
mann, que cunhou o termo 
funware para definir a aplicação 
de mecanismos típicos de um 
jogo para aplicativos que não 
são jogos no sentido tradicional 
do termo. “Estamos entrando 
em uma era na qual uma gera-
ção inteira está crescendo com 
os games. Tudo o que não seja 
game não é divertido e este seria 
um grande problema do ponto-
de-vista do marketing”, afirma. 

Anunciantes que se utiliza-
ram desse conceito estão des-
cobrindo que podem conquistar 
consumidores leais, aumentar 
as vendas e ter espaço gratuito 

em mídias sociais. Um exemplo 
é a varejista Old Navy. No final 
de fevereiro, a rede lançou o 
microsite www.oldnavyweekly.
com, que traz seu catálogo on-
line, como parte da campanha 
SuperModelquins, criada pela 
Crispin, Porter + Bogusky. O que 
o torna diferente dos catálogos 
tradicionais é a interatividade. 
Os consumidores são convida-
dos a clicar em diversos lugares 
na tela para encontrar cupons 
escondidos, seja retirando de 
dentro de um balde, seja chacoa-
lhando uma árvore de onde cai 
um coco, por exemplo. 

E o público está jogando 
bastante. Trata-se de um gran-
de tráfego para um microsite, 
com 673 mil visitantes únicos 
em março e 507 mil em abril, 
de acordo com a ComScore. O 
mais impressionante, contudo, 
é o tempo que as pessoas gas-

tam com essa peça publicitária: 
uma média de três minutos cada 
uma, em março, e já mais de 
cinco em abril.

Louise Callagy, uma porta-
voz da Old Navy, disse que a 
rede varejista está mais sur-
presa com a quantidade de 
blogs e sites que falam sobre o 
microsite, sem que tenha havido 
qualquer divulgação formal da 
empresa. Internamente, a Old 
Navy trilhou cerca de 550 men-
ções, incluindo conversas no 
Facebook e postagens em blogs 
na primeira semana em que o 
site esteve no ar. Desde então, 
o catálogo recebeu entre 300 
e 400 menções semanalmente, 
especialmente às quintas-feiras, 
quando a companhia atualiza os 
cupons de desconto.

“É mais interativo do que um 
catálogo tradicional. E nós per-
cebemos que isso atraiu gente 

para as lojas“, afirmou Callagy.
O OldNavyWeekly.com é um 

claro exemplo do conceito de 
funware, que pode possibilitar, 
por exemplo, presentear os 
usuários por sua participação 
com uma recompensa — em 
dinheiro ou emotiva. O que atrai 
anunciantes para esse conceito 
é que ele é mensurável. Ao 
contrário do advergaming, o 
funware pode fornecer dados 
claros sobre vendas ou quanti-
dade de usuários.

Mais previsível
Um anunciante que aposta 

em um outdoor estático não terá 
certeza do que aquele anúncio 
inspirará os consumidores a 
fazer. “Quando possível, eu, 
como anunciante, preferiria 
colocar um jogo diante de meus 
consumidores, pois poderei 
prever melhor, gerar maior 
engajamento e fazer com que 
eles dediquem mais tempo à 
peça”, afirmou. “Os jogos são 
um mecanismo poderoso para 
influenciar o comportamento 
do usuário.”

Mas poucos anunciantes 
dominam o conceito. Jordan 
Weisman, fundador da agência 
focada em games 42Entertain-
ment, disse que o processo é 
demorado. Para ele, as agências 
entenderam a ideia, mesmo que 
não saibam como executá-la, 
mas os anunciantes têm sido 
mais cuidadosos. “A maior parte 
das agências não possui a habi-
lidade necessária para desen-
volver o conteúdo, e os clientes 
estão esperando mais um pouco 
para se sentirem confortáveis. O 
funware é algo que uma geração 
mais velha considera trivial e 
mais apropriado para uma marca 
de crianças do que para a de um 
carro”, analisa.

Entretanto, a realidade pode 
ser um pouco diferente, prin-
cipalmente se lembrarmos da 
popularização de produtos como 
Nike Plus e Wii Fit, que são 
considerados funware mesmo 
não sendo somente para crian-
ças. Zichermann aponta que a 
socialização precoce e a com-
petitividade tornam qualquer 
ser humano receptivo a jogos, 
independentemente de idade, 
gênero ou classe social. De fato, 
para que os anunciantes adotem 
o funware, eles simplesmente 
precisam olhar o mundo de um 
jeito um pouco diferente. 

Outros exemplos  
de gaming:
Freerice.com: Ao responder 
corretamente a perguntas sobre 
temas como vocabulário ou ge-
ografia, os usuários doam arroz 
ao Programa Mundial de Comida 
da ONU. São dez grãos de arroz 
por resposta correta.
Grockit: Estudantes se prepa-
ram para o vestibular em jogos 
ao vivo contra outros usuários. 
Google Image Labeler: Uma 
maneira de o Google melhorar 
a qualidade de sua busca de 
imagens graças a voluntários. 
Os usuários são conectados com 
um parceiro online e devem dar 
características para as fotos que 
são apresentadas pelo site. 
Mint: Um site de finanças pes-
soais em que os usuários podem 
comparar hábitos de gastos com 
outros.
Waze: Um aplicativo mobile que 
permite a motoristas encontrar 
as rotas mais rápidas entre dois 
pontos, além de abrir espaço 
para que eles reportem infor-
mações, como acidentes ou blitz 
policial. De acordo com a quali-
dade da informação, os usuários 
ganham pontos no sistema. 

Nintendo, Sony e Microsoft movimentam evento
O mercado de games 

está se tornando cada 
vez mais relevante como 
forma de entretenimen-
to para toda a família. 
Pesquisa recente da NPD 
Group mostrou que 63% 
dos norte-americanos jo-
garam um videogame nos 
últimos seis meses, mais 
do que os 53% que foram 
ao cinema. Não por acaso, 
as últimas novidades dos 
três maiores fabrican-
tes de consoles estão em 
consonância com essa 
tendência.

A Microsoft anunciou, du-
rante a Electronic Entertain-
ment Expo (E3), realizada na 
semana passada em Los Ange-
les, o Project Natal, um sistema 
que permite aos usuários de 
videogame interagir com a 

Página com os aplicativos do catálogo da Old Navy

ação na tela sem a necessidade de 
utilizar um joystick. O periférico 
capta os movimentos do corpo em 
3D full e os transfere para o per-
sonagem na tela. O projeto conta 
com apoio do diretor e produtor 
Steven Spielberg, que apresentou 
o produto durante a feira.

Outras novidades da empresa 
são a integração da comunidade 
online Xbox Live com o site de 
músicas Last.fm, a rede social Fa-
cebook e o microblog Twitter. 

Um dos grandes destaques do 
evento foi a apresentação do jogo 
Rock Band Beatles, que contou 

com a presença dos remanescen-
tes do grupo, Paul McCartney e 
Ringo Star. A Nintendo, por sua 
vez, exibiu uma nova ferramenta, 
chamada Wii Vitality Sensor, que 
capta a movimentação dos pulsos. 
Outro lançamento da empresa foi o 
WiiMotion Plus, um acessório que 

aumenta a sensibilidade do 
controle e possibilita maior 
precisão. Para o chefão da 
Nintendo, Satoru Iwata, há 
ainda um grande espaço de 
oportunidades para levar 
os videogames a novos pú-
blicos, e esses lançamentos 
caminham nessa direção. 
A companhia, ao mesmo 
tempo em que busca abrir 
diferentes mercados com 
as novas tecnologias, tam-
bém olhou para seus fãs 
tradicionais e anunciou os 
jogos Super Mario Galaxy 

2 e New Super Mario Bros para 
Wii. Já a Sony apresentou uma 
nova versão do Playstation 
portátil, o PSP Go. O aparelho 
deverá ter metade do tamanho 
do modelo atual e será 40% 
mais leve.

Felipe Turlão

Steven Spielberg fala no lançamento do game. Ao lado, demo da XBox, cujo periférico capta movimentos do corpo
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