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Chegou a 4 milhões de membros brasileiros a comunidade virtual Stardoll, sediada na Suécia e 
que é hoje a maior rede social do mundo da categoria teen, que acaba de completar cinco 
anos. 
 
A Stardoll é focada em moda, beleza, decoração, celebridades e entretenimento. No mundo 
virtual, as meninas podem criar a sua "MeDoll", boneca que pode ser quem ela quiser, 
inclusive se inspirar em artistas e compartilhar com usuários do mundo inteiro. A boneca 
ganha um quarto virtual que pode ser decorado de acordo com o gosto da usuária. O jogo 
permite que os membros vistam modelitos cobiçados, façam amizade com celebridades, 
produzam uma festa de arromba e até façam a vez de estilistas, desenhando seus próprios 
modelos. No mundo, a rede tem mais de 100 milhões de membros e está disponível em 21 
idiomas. 
 
No Brasil - um mercado potencialmente forte, onde 41% dos adolescentes costumam usar 
jogos multiplayers online, acima de países como Inglaterra (34%) e EUA (29%) a Stardoll está 
desde 2009 e tem 60% de seus usuários na faixa de 12 a 17 anos. Os demais públicos (9-12 
anos e 17-30 anos) têm cerca de 35% de participação. A maior parte do faturamento vem de 



assinaturas, mas aumenta o interesse de anunciantes pela comunidade. Por aqui, ela é 
representada na área de mídia por Marcus Imaizumi, da empresa Gamebiz, e vem 
gradualmente atraindo a atenção de anunciantes como O Boticário e o canal Boomerang, que 
recentemente realizaram ações dentro da rede. Imaizumi conta que a empresa tem intenção 
de se estruturar no Brasil, mas não sabe quando. Por enquanto, uma brasileira cuida do 
Stardoll, versão brasileira na Suécia, e toda a mídia é tratada por ela localmente. 
 
"Como a rede permite que se digitalize produtos de qualquer ordem, as ações de 
merchandising ficam muito interessantes. O Boticário lançou sua linha Boticário Capricho na 
rede, dando em uma promoção às bonecas dos membros uma camiseta exclusiva e um gloss 
labial - virtualmente, claro", conta Imaizumi, que também representa no Brasil a rede Habbo, 
um gigantesco sucesso mundial dirigido a um público unissex e também mais jovem do que a 
Stardoll, com cerca de 13 milhões de visitantes únicos. 
 
Para lançar a série "Pretty Little Lyiars", o canal Boomerang digitalizou personagens e roupas 
usadas por eles na Stardoll. Ambas as marcas já criaram seus clubes oficiais dentro do jogo. 
 
REAL 
 
Nos Estados Unidos, vários grandes anunciantes já anunciam na rede Stardoll. Por lá, as 
marcas do mundo real presentes no jogo virtual podem ser compradas no Starplaza, shopping 
virtual que chega a ter mais de meio bilhão de visitas e teve 215 mil itens individuais vendidos 
nos últimos 12 meses. É possível levar marcas e réplicas de produtos reais para o ambiente 
virtual da rede na forma de itens customizados, o que vem atraindo anunciantes como DKNY, 
MAC, Adidas, Unilever, Nickelodeon, Nokia, Disney, Fox, Kellogs e Dove. Eles se utilizam de 
estratégias inusitadas no mundinho virtual teen, como lançamento de coleções, patrocínio de 
vitrines, hotsites, festas ou concursos. A Clean & Clear, por exemplo, tem o seu próprio clube, 
as marcas de maquiagem Bour jois e MAC têm lojas no jogo e a Dove Go Fresh ganhou um 
hotsi-te, além de presentear as bonecas em suas suítes com alguns lançamentos. Outros 
exemplos interessantes: a rede McDonald's lançou na Stardoll a nova Fanta Ogra Frozen sabor 
maçã verde, fazendo link com o filme "Shrek Forever After" e a Pizza Hut permite aos 
membros criar pizzas virtuais. 
 
Recentemente, mais uma categoria ingressou na rede: a de esmaltes, com o lançamento do 
Interactive Nail Studio, um estúdio virtual interativo para pintar e decorar unhas e mãos com 
itens comprados no Starplaza, como coleção de esmaltes, relógios, anéis, entre outros 
acessórios. A rede também é palco de muitos artistas e produtos licenciados. Foi veiculada na 
Stardoll a campanha de estreia do filme de Justin Bieber "Bieber Never Say Never" e o cantor 
cumprimentou membros da rede em festas virtuais, sendo que dois membros foram sorteados 
e assistiram à estreia do filme e conheceram o cantor pessoalmente. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 8.  


