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Curtas

Abril lança formato push down
O Grupo Abril cria um novo formato de publicidade em seus sites: 
push down/peça rich media. Ao colocar o mouse sobre o banner, a 
peça publicitária exibirá um espaço ampliado “empurrando” todo o 
conteúdo para baixo e deixando o anúncio em destaque. O formato 
push down do Grupo Abril é realizado em parceria com a Aunica, 
empresa de soluções em marketing interativo.

Sadia apresenta site verde-amarelo
Com a campanha online “A 
Sadia junta as torcidas na 
Copa”, a marca divulgará 
em um site repaginado com 
as cores do Brasil os sete 
produtos que representam 
alguns dos países participan-
tes da Copa do Mundo. Na 
página (www.sadia.com.br) 

o internauta também encontra receitas, dicas, produtos e acesso ao 
canal da marca no YouTube. A AgênciaClick Isobar foi a responsável 
pelo desenvolvimento da campanha digital.

LG convoca Raí para ser #EstrelaDigital
Depois de jogar muitos 
anos no São Paulo e ser 
campeão mundial em 1994 
pela Seleção Brasileira, 
Raí será responsável pela 
cobertura digital da Copa 
no Blog LG (bloglge.com.
br). Para reforçar o time foi 
convocado Benjamin Back, 
comentarista do Estádio 
97, da Rádio Energia 97. No 
canal virtual, o ex-jogador posta comentários sobre os jogos da Copa 
do Mundo e alguns momentos inesquecíveis de sua carreira.

Havaianas cria desafio no Facebook
Pensando em cinco mercados específicos: Espanha, França, Ingla-
terra, Itália e Portugal, a Havaianas lança um desafio por meio de 
um aplicativo no Facebook. No bolão interativo da Copa o usuário 
ganha pontos a cada acerto. No final, quem acumular mais ganhará 
uma coleção de 11 pares das Havaianas Teams (sandálias temáticas 
das seleções presentes nesta edição da Copa). 

Guaraná Antarctica cria web game
Na primeira campanha, os 
internautas jogaram Galileu, 
game que permite ao jogador 
colocar o rosto de seus ami-
gos no corpo do monstro de 
ficção científica que aparecia 
no comercial do Guaraná 
Antarctica na TV. Agora, 
para divulgar o novo Guaraná 

Antarctica Açaí, a marca apresenta seu segundo web game, o Dupla 
Energia. As agências Hive e DM9DDB prepararam o jogo que pode 
ser acessado no site institucional do Guaraná Antarctica (www.
guaranaantarctica.com.br/games/dupla-energia.aspx).

Muito mais do que entrete-
nimento. Os games se tornaram 
mais uma importante ferramenta 
de marketing para estreitar a co-
municação entre marcas e consu-
midores. Prova que esse mercado 
está crescendo rapidamente é 
que, há cerca de um mês, o Google 
anunciou que está em busca de 
um gestor para uma área dedi-
cada apenas aos jogos. Além do 
enorme poder de aliar conteúdo e 
diversão às marcas, atualmente, a 
publicidade encontrou nos games 
um novo e poderoso aliado para 
as ações em redes sociais. “Com 
as mídias sociais, conseguimos 
uma viralização antes impossível”, 
explica Mitikazu Lisboa, CEO da 
produtora de games Hive. 

A empresa Kraft Foods Brasil 
já está se beneficiando desse po-
tencial de viralização com a união 
de games com as redes sociais. 
O projeto criado pela agência 
Ogilvy, deflagrado em abril para 
lançar o chocolate Mini Bis, 
contou com uma ação no game 
Colheita Feliz, do Orkut. Lá o in-
ternauta pode apreciar os frutos 
das árvores geradas por sementes 
virtuais plantadas pelos usuários 

Games e redes sociais: união viral
Os games se transformaram em uma valiosa ferramenta de marketing.  
Agora, as marcas começam a aliá-los às redes sociais para atrair ainda mais internautas
Antônio Carlos Santomauro 

do jogo. Além de ampliar em mais 
de 50 vezes a visitação ao site da 
marca, a ação impactou pratica-
mente todos os 20 milhões de 
usuários do Colheita Feliz. “Para 
atingir esse público via mídias 
ditas tradicionais, precisaríamos 
gastar 200 vezes mais e não 
teríamos tanta interatividade”, 
compara Eduardo Caldas, diretor 
de marketing de chocolates da 
Kraft Foods Brasil.

A marca Halls, da Cadbury, 
também integrou games a redes 
sociais em um projeto associado 
à Copa do Mundo denominado 
“Torcida a gol: grite com Halls”, 
no qual os jogadores podem 
torcer pelos personagens — e 
assim influir no resultado —, via 
redes sociais. No início da Copa, 
esse projeto recebeu outro game, 
agora com roteiro vinculado aos 
resultados das partidas realizadas 
no decorrer da Copa. “Games 
permitem extrapolar o universo 
do produto até o conceito da di-
versão”, diz Ronaldo Art, gerente 
da marca Halls.

O game de Halls foi desen-
volvido pela Hive, que em 2009 
atuou em 20 projetos, e faturou 

R$ 3,9 milhões. “Até o mês de 
maio, desenvolvemos 16 projetos, 
e deveremos faturar R$ 6 milhões 
em 2010”, conta Mitikazu.

Elementos de atração
Ao menos em alguns merca-

dos, games podem ter impactos 
diretos nas vendas. A ação desen-
volvida entre agosto e março pela 
Riclan é um exemplo. A marca 
estampou nas figurinhas distribu-
ídas com seus chicles Buzzy Bol 
códigos com os quais os consumi-
dores podiam obter créditos para 
aquisição de componentes — ex-
clusivamente criados para a marca 
—, passíveis de utilização no game 
online Grand Chase. Esses consu-
midores podiam também solicitar 
da empresa o envio de álbuns para 
a coleção dessas figurinhas. “Du-
rante a ação triplicaram as vendas 
do produto, e cresceram 100% os 
contatos no SAC”, conta Fabio 
Delalibera, gerente de produto 
infantil da Riclan.

Em abril, essa mesma em-
presa lançou projeto similar, 
agora no game online Ragnarok. 
“Comunicação via games tem 
tudo a ver com nosso público — 
crianças e jovens —, constituem 
linguagem já muito natural para 
eles”, enfatiza Delalibera.

Tanto o Ragnarok quanto o 
Grand Chase são operados no 
Brasil pela empresa Level Up! Ga-
mes, cujo portfólio inclui também 
títulos como Perfect World e Ma-
pleStory, entre outros. “Somadas 
as audiências de todos os nossos 
jogos, terminamos 2009 com mais 
de 1,2 milhão de jogadores ativos 
mensais, e até o final de 2010 espe-
ramos atingir cerca de 1,8 milhão”, 
detalha Júlio Vieitez, diretor geral 
da Level Up! Games Brasil.

Na publicidade — mercado 
no qual a empresa trabalha tam-
bém com seu site, três revistas 
impressas e os espaços de 3,5 
mil lan houses —, relativamente 
a 2009, o crescimento dos negó-
cios da Level Up! deve este ano 
superar 100%, afirma Júlio.

Resultados desse gênero são 
possíveis porque muitas marcas 
mantêm o investimento em ga-
mes após uma primeira experi-
ência. Caso não apenas da Riclan, 
mas também de Lux, da Unilever, 
que neste ano desenvolveu um 
game fundamentado no conceito 
dos anagramas, após trabalhar, 
em meados do ano passado, com 
o game Super Lux. Esse segundo 
projeto teve também uma versão 
mobile, ainda não muito usual 

pela dificuldade de trabalho com 
os vários sistemas operacionais 
dos celulares (no segmento 
mobile, hoje predominam ações 
de branding com jogos apenas 
para equipamentos mobile mais 
sofisticados, como iPhones).

De acordo com Rafael Nadale, 
gerente de marketing de Lux, 
o planejamento e a produção 
do Super Lux — e também do 
site mobile a ele associado —, 
exigiram cerca de R$ 90 mil; 

durante os quatro meses de 
sua realização, esse game gerou 
mais de um milhão de visitas, 
e foi responsável por 70% de 
todo conteúdo acessado no site 
da marca. “E percebemos que, 
além de entreter e atrair as 
consumidoras para nossos sites, 
games também despertavam seu 
interesse para as demais áreas e 
conteúdos disponíveis, inclusive 
para os detalhes de produto e 
campanha”, destaca Rafael.

Kraft Foods e Cadbury investem em games aliados a redes sociais para atrair consumidores
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