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pela febre liderada por FarmVille, jogo com 
mais de 60 milhões de usuários ativos por 
mês. Nos EUA, a rede de lojas de conveniên
cia 7-Eleven fechou parceria para uma cam
panha com a Zynga, desenvolvedora do jogo 
da fazendinha virtual e de outro campeão 
de popularidade do Facebook, o Máfia Wars. 
Nas cerca de sete mil lojas espalhadas por 
EUA e Canadá, quem comprasse itens como 
sorvete de baunilha, iced coffee, brownie, 
chicken wings e burritos ganhava moedas 
virtuais nos dois games. Também no Face
book, a montadora Honda escolheu o game 
Car Town para turbinar o lançamento do 
CR-Z nos EUA, em agosto. Conseguiu mais 
de 3,5 milhões de jogadores em dois meses. 

Dividido nas plataformas console, online, 
social gaming e mobile, o mercado de games 
cresce e dificilmente vê crise, diz Mitikazu 
Roga Lisboa, CEO da Hive, a maior desen
volvedora de games do País em faturamento. 
"No Brasil, é um mercado aquecido princi
palmente pelo crescimento online. Aqui, 
90% dos jogos de console são piratas, e no 
online pirataria não existe. Mas a grande 
tendência agora é a integração de games com 
redes sociais." 

Cerca de 70% do faturamento da Hive vem 
de social games - a empresa tem receita pre
vista de R$ 8,5 milhões para 2010, um cresci
mento frenético frente aos R$ 3,9 milhões de 
2009. Junto com a Energy, agência do Grupo 

Newcomm, a Hive está desenvolvendo um 
grande projeto de social gaming para Casas 
Bahia. "É o maior projeto que já fizemos", 
conta Roga. "Vamos construir um mundo 
virtual dentro do Orkut, com foco nas mu
lheres da classe C, grandes consumidoras 
da marca. O Facebook foi descartado logo de 
cara, porque, no Brasil, você ainda não en
contra a classe C lá." 

LEVE E SEM COMPROMISSO 
Esse superprojeto nacional de social gaming 
da Casas Bahia ilustra bem o ponto-chave 
da explosão dos games como ferramenta de 
marketing: com plataformas, vertentes e títu
los cada vez mais diversificados, os games es
tão se firmando como séria atividade de lazer 
para um público igualmente diversificado. 

"Hoje o game não é mais para o adolescen
te que não tem convívio social. Você tem des
de quem joga Paciência no computador até 
os usuários de Wii , Guitar Hero e FarmVille. 
E, quanto mais perto um game está do so
cial gaming, mais próximo ficará do grande 
volume de gamers, que são os casuais e os 
moderados", explica Roga. 

Estima-se que, no Brasil, há 30 milhões de 
gamers. Deste total, 29 milhões são jogadores 
casuais ou moderados e apenas um milhão 
forma o público hardcore. O pulo do gato, 
para as marcas, é entender o que quer esse 
primeiro contingente, de gamers casuais, 
que curtem se divertir com jogos e passam 
em média 90 minutos por dia jogando, mas 
não são fanáticos. 

"O casual gamer gosta de jogos em redes 
sociais e web-based, adora compartilhar re
cordes com os amigos nas redes sociais e não 
instala programas: ele quer uma experiên
cia leve e descompromissada", diz Roga, que 
aponta um grande erro das marcas: achar 
que, fazendo games, só atingirão os hardco
re. "Estes são poucos e não vão deixar os 
seus jogos preferidos e superelaborados para 
jogar o seu. Para esse segmento, é melhor fa
zer in game advertising, colocar o seu produ
to dentro de uma game já consagrado." 

Bem diferente do imaginado no senso co
mum, o público atual de games é puxado 
pelo sexo feminino. Segundo a Entertain-
ment Software Association, a idade média do 
gamer hoje é de 34 anos. Nos online games, 
58% do público é masculino e 42%, feminino. 
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"A grande tendência agora é a 
integração de games com redes sociais" 
- Mitikazu Koga Lisboa, CEO da Hive 

Na América Latina, 71% dos casual gamers 
são mulheres. Fãs de puzzle, as moçoilas de 
25 a 35 anos formam o segmento de gamers 
que mais cresce no mundo. A expectativa é 
que elas passem os homens em poucos anos. 

Os jogos da Hive são gratuitos, mas per
mitem que o usuário compre moeda vir
tual. Atualmente, 6% do público da empre
sa é pagante. 

Integrado com o Twitter, o game de futebol 
de Halls, lançado para campanha durante a 
Copa do Mundo da África do Sul, teve mais 
de 200 mil partidas jogadas. O Apaixonados 
pelo Futuro, da Intel, registrou 1,5 milhão. 
Guaraná Antarctica colocou seu game den
tro do jogo Takô Online, que tem uma base 

de 600 mil jogadores. 
"O Takô tem permanência média de 18 mi

nutos, um recorde no Brasil. Nenhuma outra 
ação no país entrega isso. E o impacto do 
game é diferente do de um banner, o usuário 
fica esse tempo todo em contato com a mar
ca, interagindo", compara Roga. "Se o game 
da Intel mirava os jogadores hardcore, o de 
Guaraná Antarctica era totalmente casual, 
porque se trata de um produto de massa." 

Com o projeto do mundo virtual de Casas 
Bahia para mulheres da classe C dentro do 
Orkut em andamento, Fernando Taralli, 
presidente da agência Energy, vê os social 
games como um fenômeno fantástico. "As 
grandes marcas aprenderam com o FarmVil-
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"As marcas precisam buscar 
experiências para o usuário participar 
do contexto dos seus valores" 
- Marcelo Cataldi, diretor geral de publicidade do Grupo Fox 

le e começaram a sonhar alto. E, na verdade, 
o que você faz é acompanhar a fazendinha 
do outro. A chave do sucesso é relevância e 
pertinência, o mais importante do mundo 
da internet é sair do 'Eu vou te conquistar de 
qualquer jeito'", diz. 

FUTEBOL, AGORA, SE JOGA NO FACEBOOK 
Primeira experiência da Fox com social ga
mes na América Latina, o Bola Social Soccer 
é um jogo internacional que, no Brasil, teve 
patrocínio da Allianz Seguros, Coca-Cola e 
Vivo. Como na mecânica natural do futebol, 
os clubes são patrocinados por marcas reais, 
mas dentro do game quem os escolhia são os 
usuários, com base nos benefícios oferecidos 
pelas marcas. 

"Isso gerou taxas de engagement altíssimas 
e nos alertou para o potencial publicitário 
desse tipo de produto. Inicialmente, tínhamos 
estipulado uma meta de 250 mil escolhas de 
patrocínio por marca, o que foi superado em 
quase 20 vezes", conta Marcelo Cataldi, dire
tor geral de publicidade do Grupo Fox. 

Com mais de 10 milhões de usuários men
sais, quatro milhões deles só no Facebook e 
30% deles do Brasil, o Bola foi desenvolvido 
por uma empresa especializada em games 
da Argentina. A Fox não se envolveu no pro
cesso de desenvolvimento, apenas coorde
nou a estratégia comercial. 

O investimento em games como o Bola não 
é baixo, segundo Cataldi. "Dependendo do 
projeto, você se depara com custos que po
dem chegar à casa de R$ 1 milhão. Tudo de-

pende da complexidade, de prazo e recursos 
que serão usados pela produtora." 

Apesar do orçamento, valeu a pena, ele 
diz. No Bola, cada usuário brasileiro passa 
em torno de 25 minutos por visita jogando. 
No total, mais de 10 milhões de partidas fo
ram jogadas no país. 

Os games são uma ferramenta-chave no 
marketing hoje, para Cataldi, e o melhor 
caminho são os social games. "Eles estão 
apenas amplificando o potencial de uma in
dústria que já era bastante lucrativa. Hoje em 
dia, as marcas precisam buscar experiências 
que permitam que o usuário participe do 
contexto dos seus valores. Games são uma 
opção lúdica e, em redes sociais, ganham 
uma camada de participação mais ativa." 

Para um social game dar certo, entretanto, 
não existe receita de bolo: não bastar querer 
replicar FarmVille ou Máfia Wars e investir 
dinheiro. Apesar disso, algumas caracterís
ticas tendem a influenciar o comportamento 
do usuário para engajá-lo. Cataldi cita algu
mas: o aspecto de nivelamento, já que você 
nunca retrocede, somente avança, mas ape
nas se jogar; a recompensa mediante uma 
conquista, o que parece trivial, mas contri
bui muito para a retenção de usuários; e o 
voyeurismo, já que todos gostam de mostrar 
que estão progredindo no jogo, principal
mente se os seus amigos estão ficando para 
trás. "A simples inveja do status de um co
nhecido motiva o usuário a continuar jogan
do", diz. 

A Fox também tem investido em games de 
séries de sucesso, como o tão 
comentado aplicativo de Glee 
para iPad, produzido nos EUA 
para divulgar a série, um fenô
meno de popularidade. "Temos 
demandas por games com ou
tras temáticas e estamos estu
dando as melhores formas de 
colocá-las em prática. Aqui, 

na América Latina, precisamos criar ações 
focadas na realidade local e na linguagem 
do nosso povo. É por isso que produtoras da 
região estão encontrando um espaço nobre 
dentro desse mercado." 

PEIXES VIRTUAIS E ÁRVORES 
DE CHOCOLATE VIRAM HITS 
Pegar carona em um social game que já tem 
sua base de fãs fiéis é uma alternativa atraen
te. Para campanha dos chocolates Min i Bis, 
foi escolhido o Colheita Feliz, game popular 
no Orkut, que reúne entre quatro e cinco mi
lhões de jogadores. A ação conseguiu impac-
tar 75,5% do total de usuários do Orkut - o 
que representa 20 milhões de pessoas. Dos 
usuários ativos que acessaram o Colheita 
Feliz durante o período da campanha, 100% 
interagiram com o M i n i Bis. 

Além do buzz gerado pelo aplicativo, a 
veiculação bonificada do banner gerou 26 
milhões de impressões. Neste curto espaço 
de tempo, o banner no Colheita Feliz gerou 
mais de 90 mi l visitas ao site, aumentando 
o tráfego em 225%, e 7,8% dos usuários que 
visitaram o site via banner assistiram a al
gum dos vídeos da campanha. Uma média 
de 4,5 milhões de sementes do chocolate 
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foram plantadas por cada dia da ação, com 
um total de mais de 135 milhões de sementes 
plantadas no jogo. 

"A grande onda hoje são os games para 
redes sociais, mais fáceis de desenvolver, 
do ponto de vista de produção. O case de 
Colheita Feliz, por exemplo, teve impacto 
em vendas, foi um grande sucesso com um 
esforço simples", diz Michel Lent, vice-pre
sidente de criação da Ogilvylnteractive Bra
sil, agência que criou a ação de M i n i Bis no 
Colheita Feliz e também colocou a Allianz 
no Bola Soccer do Facebook. 

Patrocinador mais escolhido entre as mar
cas presentes no Bola no Brasil, a Allianz 
conseguiu fechar quase cinco milhões de 
"contratos" com os fãs do game no país. "Os 
games entregam muito tempo de interação 
com a marca e vão ser usados muito mais 
do que a gente espera nos próximos anos", 
aposta Lent. 

Para Tahiana D'Egmont, diretora geral da 
Mentez, desenvolvedora de aplicativos so

ciais, os jogos sociais são a via mais certeira, 
se o objetivo for atingir um público de massa, 
pela grande base de usuários. Para impactar 
um público específico, os games para celular 
têm seu apelo, embora o número de usuários 
com acesso a um aparelho com bom gráfico 
e pacote de dados como o iPhone seja redu
zido. "Estou comparando jogos mais com
plexos, com recursos visuais apurados, já 
que jogos simples em Java podem rodar em 
qualquer celular, mas são muito restritos em 
mecânica", diz. 

Além de social apps, a Mentez trabalha 
com inserção de marcas em games já exis
tentes, que Tahiana chama de "segunda 
geração do negócio". "Os games são uma 
ferramenta fundamental do marketing hoje, 
principalmente os games sociais. Há uma 
mudança acontecendo no comportamen
to dos usuários de redes sociais: eles estão 
passando menos tempo nas comunidades e 
mais tempo interagindo com aplicativos. En
tão, aquela história de fazer seeding acaba 

caindo e a força dos social apps, em especial 
os games, aumenta." 

0 nível de engajamento e a forte relação 
emocional que os usuários têm com os jogos 
é outro fator que explica o altíssimo apelo 
dos games na comunicação. "As pessoas 
acordam de madrugada para alimentar seus 
peixinhos no Segredos do Mar ou dar banho 
no seu mascote do Vila Mágica", diz Tahia-
na. "Isso agora faz parte da rotina delas, tem 
uma grande importância no seu dia a dia." 

Com seis projetos que incluem games no 
forno, para anunciantes como GM e Brades-
co, a AG2 também vai entrar no animado 
jogo dos games sociais. 

"Estamos desenvolvendo dois games so
ciais e quatro projetos que envolvem publi
cidade em redes sociais, nos moldes da par
ceria da 7-Eleven com os desenvolvedores 
do FarmVille. Os games sociais são o tema 
quente do momento, o que mais está dando 
resultados, e a ideia é investir na interação 
do mundo real com o virtual, já que a moeda 



"Os social games são o tema 
quente do momento, o que mais 
está dando resultado" 
- Luciano de Almeida, diretor de Planejamento da AG2 

virtual vale dinheiro de verdade para cada 
vez mais gente", diz Luciano de Almeida, di
retor de Planejamento da AG2. 

Segundo o eMarketer, a expectativa é que 
os anunciantes invistam quase US$ 300 mi
lhões em jogos e aplicativos sociais em 2011, 
mais do que o dobro registrado em 2009, ano 
em que os internautas gastaram cerca de US$ 
2,2 bilhões em itens virtuais. Esse montante 
deve aumentar para US$ 6 bilhões em 2013. 

"A publicidade em games é muito bem-
vista pelo consumidor. Quando você está 
jogando e pilotando uma Ferrari, você quer 
os patrocinadores no carro, na pista. Nesse 
caso, as marcas tornam a experiência mais 
real", observa Almeida. O impacto nas ven
das, assim, acontece de forma muito natural. 
"O game Real Racing da Volkswagen, feito 
para o lançamento do Golf GTI, por exemplo, 
aumentou em mais de 40% os test-drives do 
carro da montadora na Europa." 

COM GAMES, TEMPO DE 
NAVEGAÇÃO EXPLODE 
O universo parece mesmo infinito: são so
cial games, advergames, mobile games, ga
mes de console, que hoje podem englobar 
do Xbox ao iPad e outros tabletes... Depois 
do sucesso global do Real Racing no iPhone, 
a Volkswagen rapidamente colocou o game 
também no iPad. 

Tendência de 2009 agora um pouco ofus
cada pelos social games, os advergames - jo
gos desenvolvidos com fins de propaganda, 
geralmente web-based ou mobile - continu
am atraindo investimentos de peso. Segun
do o Yankee Research Group, o mercado de 
advergames movimentará US$ 971 milhões 
em 2011. 

Para a campanha online de pneus de alta 
tecnologia da Goodyear, a Energy criou o 
game Eagle GT Challenge, que permite ao 
usuário jogar sozinho ou acompanhado e es
colher o carro que vai guiar, o circuito a per
correr e o tipo de piso que ele terá. A ideia por 
trás do site da linha High Definition era reu
nir informação, interação e entretenimento. 
"Um filme de 30 segundos vai falar do novo 

pneu da marca. Nós criamos um autorama 
virtual. Com a interação, o usuário fica mais 
próximo da marca, e entende de forma lúdi
ca os benefícios do produto", diz Fernando 
Taralli, presidente da agência. 

Marca voltada para jovens de 15 a 24 anos, 
aumentou os investimentos em web desde 
2008, e passou a investir em games online. 
Com esse recurso, conseguiu tempo médio 
de navegação de 10 minutos. "Esse núme
ro é até quatro vezes superior a campanhas 
que não usam games, ou seja, ampliamos o 
tempo de exposição da marca, interação e 
enjoyment. Mais de 250 mi l pessoas expe-
rienciaram o game de cada uma das cam
panhas", diz Mirella Dias, gerente de mar
keting da marca. 

Para a produção dos games de Axe, existe 
uma parceria com a agência Cubocc. Quan
do a variante Axe MusicStar chegou ao mer
cado brasileiro, foi lançado o Get Them Back 
- The Game, um jogo online em que os inter
nautas desafiavam o Mr. Pimpa, personagem 
que vivia um rapper no comercial do desodo
rante. Com medo de perder suas mulheres, 
ele acaba com o estoque de desodorantes 
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da cidade. O objetivo do game é recuperar o 
novo frasco e conseguir de volta as mulheres 
roubadas pelo posptar. 

À medida que os usuários pontuavam no 
game, ensaios de belas mulheres eram libe
rados como recompensa aos usuários. Cada 
ensaio trazia ainda duas fotos-surpresa; 
para desbloqueá-las, era preciso apontar os 
códigos presentes atrás das embalagens dos 
produtos para a webcam do computador. 

Como a indústria de games online tem vá
rios segmentos, o tipo de jogo a ser produzido 
deve se encaixar com o público-alvo de cada 
um deles, diz Mirella. "Decidimos produ
zir games com qualidade de consoles para 
atingir o público de Axe, já que os jogos mais 
complexos têm maior penetração em um tar-
get mais jovem e masculino." 

APELO EMOCIONAL EM TEMPOS DE TPM 
É difícil encontrar um segmento que não sin
ta os efeitos dos games online. As meninas 
adolescentes, por exemplo, vivem no radar 
das marcas. Para atingi-las, até um clássico 
problema feminino virou jogo: a TPM. 

Estrelas do www.amaiortpmdomundo. 
com.br, plataforma dos absorventes Sym, 
os games criados pela Fischer+Fala! permi
tiam, entre outras gracinhas, que a internau-
ta descarregasse sua ira em 280 caracteres (o 
dobro dos disponíveis em um tweet), finali
zando a brincadeira com uma animação que 
simulava explosão. O site também trazia os 
videocasts #prontofalei, com 12 blogueiras 
do país discutindo particularidades do uni
verso feminino, de moda e sexo a carreira. 

Mais de 5,6 milhões de usuárias foram 
impactadas e Sym, que antes da campanha 
ocupava o último lugar na lista dos princi
pais absorventes em blogs, aparece agora 
em 2o lugar, atrás apenas de Sempre Livre. O 
tempo médio no site foi de 9 minutos e a área 
de produtos foi visitada por 7% das meninas 
por mais de 3 minutos. 

"A plataforma Sym envolveu blogueiras, 
jovens, formadoras de opinião. Apostamos 
em games, e isso trouxe mais visitas, aumen
tou o tempo de permanência no site, gerou 
cadastros, gerou mailing, testou a reação do 
público ao produto, aumentou o reconheci
mento da marca", diz Gabriel Jacob, analista 
de tendências e supervisor de planejamento 
digital da agência. "O game gera um apelo 
emocional. As meninas não só jogam, mas 
também disseminam para suas amigas. 
Quando o entretenimento vale a pena, elas 
repassam o seu conteúdo." 

Os 3Ps, que antes simbolizavam a equação 
do marketing - preço, produto e promoção -, 
viraram os 4Es, Jacob diz. "Entreter, envol
ver, engajar e emocionar o consumidor. Essa 
é a equação do marketing moderno." 

Para ele, o grande erro do mercado é acre
ditar na velha e ultrapassada mística em tor
no dos games: que são nichados, para jovem 
e para homem. "Complicaria ter de criar 
plataformas do zero, mas hoje a gente pode 

"Os advergames 
para celular 
exploram os 
momentos de 
microtédio: 
quando não se 
tem o que fazer" 
- Léo Xavier, CEO da Pontomobi 

escolher um aplicativo, pegar a sua base e ir. 
Os social games demandam baixo orçamen
to, são objetivos, rápidos, fáceis, e agregam 
a interação do jogador com seus amigos nas 
redes sociais." 

Tema corriqueiro no mundo dos games, 
o futebol foi escolhido como assunto do pri
meiro jogo de Extra, chamado É Pênalti, nas 
plataformas web e mobile, que integrou a 
campanha de Copa do Mundo da marca, pa
trocinadora oficial da Seleção Brasileira. 

"Usamos essa ferramenta para reforçar o 

"Apostamos em games, e isso trouxe 
mais visitas, aumentou o tempo 
de permanência no site e testou a 

reação do público ao produto" 
- Gabriel Jacob, analista de tendências da Fischer+Fala! 

http://www.amaiortpmdomundo
http://com.br
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"Os games favorecem o contato dos 

patrocínio à Seleção, porque a Copa dura um 
período longo. Todo mundo está vendo o su
cesso do FarmVille, o dinheiro que tem sido 
investido nos games. Ele cria um vínculo 
mais forte da marca com o consumidor, e os 
usuários passaram em média quatro minu
tos nessa página do site, interagindo", conta 
Andréa Dietrich, gerente de marketing digi
tal do Grupo Pão de Açúcar. 

CHUTANDO 0 TÉDIO DO CELULAR 
Na esteira da explosão dos aplicativos para 
iPhone, o mercado de mobile games também 
está aquecido. 

"Os advergames para celular exploram os 
momentos de microtédio: aqueles 10, 15 mi
nutos em que você não está fazendo nada, no 
aeroporto ou antes de uma reunião. As mar
cas fizeram um grande movimento de 2009 
para cá. Temos hoje na empresa um desen
volvimento grande por mês", diz Léo Xavier, 
CEO da Pontomobi, grupo especializado em 
mobile marketing. 

No Brasil, existem mais 60 milhões de 
aparelhos compatíveis com jogos, desde 
o celular mais simples, que roda Java, até 
iPhone e Android, que permitem games de 
alto nível para um jogador hardcore. "É um 
número muito maior que o de PCs e con
soles. Esse mercado tem um potencial ab
surdo, com grande base instalada e grande 
interesse do consumidor. Quando fazem 
games, as marcas geram envolvimento, 
conquistam share of hardware, tempo de 
atenção real do consumidor." 

Em celulares, a idade média do jogador é 
29 anos, condizente com o valor que se paga 
para baixar um game, que costuma girar en
tre R$ 4,99 e R$ 9,99. Do público total, 55% 
são mulheres, mas elas jogam os títulos pré-
instalados, não os baixados. 

"Homens baixam mais games, mas as 
mulheres jogam mais. Elas são casual ga-
mers, os homens preferem jogos mais ela
borados e sofisticados", compara Xavier, 
que elege como grande case internacional 
o Real Racing, jogo da Volkswagen que es
tourou no iPhone, durante a campanha de 
lançamento do Golf GTI. "É um jogo super 
bem feito, que ficou em primeiro lugar na 
Apple Store em 35 países e impactou as ven
das do carro." 

Os mobile games criados pela Pontomobi 

vão do popular futebol a temas áridos, como 
especificações técnicas de caminhões; de 
brincadeiras em cima de remédio antigases 
a campanhas engajadas, que envolvem aler
tas sobre o desmatamento florestal. 

"Casual como deve ser um advergame", 
nas palavras de Xavier, o game de Copa do 
Mundo de Extra, em Java, consistia ape
nas em bater pênaltis. No título criado pela 
Almap para Volkswagen Caminhões, um 
caminhão jogava contra outro. "Depois de 
cinco, dez minutos jogando, você já conse
gue fazer comparações, sabe que o torque do 
caminhão X é melhor que o do Y... E essas 
informações duras chegam ao consumidor 
via entretenimento", diz ele. 

Leão de Bronze em Cannes, o game para 
uma campanha do Greenpeace, criada pela 
AlmapBBDO, foi feito nos moldes de "resta 
um", e o usuário ia derrubando árvores. Já 
para Luftal, remédio para combater gases, 
apostou-se em um aplicativo para iPhone. 
Chacoalhando o celular, era possível estou
rar bolhas que eliminavam os gases (ao me
nos virtualmente). "A ideia era brincar com 

o próprio desconforto da situação. Fizemos 
um ranking online também, porque os joga
dores adoram isso", lembra Xavier. 

No final de agosto, outro game nacional 
agitou o mercado: a Fiat lançou o Fiat Uno 
Color Race para iPhone, jogo que permite que 
o usuário personalize o Novo Uno e passe por 
20 fases com diferentes níveis de dificuldade. 
Os carros e todos os cenários foram criados 
em três dimensões. Em 15 dias, a empreitada 
angariou mais de 17 mil downloads e, na pri
meira semana, o jogo alcançou o 1o lugar no 
ranking de downloads brasileiros. 

"Os games favorecem o contato com a 
marca e os produtos de uma forma lúdica. 
Em geral, transportam o consumidor para o 
campo de experiências e vivências relevan
tes da vida real", diz João Batista Ciaco, di
retor de marketing e publicidade da Fiat. Ele 
afirma que a empresa vai continuar apos
tando nos canais digitais para seduzir o pú
blico - a montadora foi pioneira ao fazer uma 
campanha de lançamento de automóvel só 
com mobile marketing, no já longínquo ano 
de 2007. 

consumidores com a marca e os 
produtos de uma forma lúdica" 
- João Batista Ciaco, diretor de marketing e publicidade da Fiat 
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