
20 especial internet e mídias digitais

•  12  setembro  2011

O mercado de jogos em redes sociais 
está em ascensão mundial. Milhões 

de internautas jogam nessas plataformas. 
O segmento explodiu em 2010, segundo 
relatório da eMarketer. Somente nos Es-
tados Unidos, 53 milhões de internautas 
— ou 24% dos usuários de internet na-
quele país — jogaram pelo menos uma 
vez ao mês, número que deve saltar pa-
ra 61,9 milhões neste ano e 68,7 milhões 
até 2012, o que representaria um cresci-
mento de 29,5% sobre 2010. No ranking 
mundial, o Brasil é o quarto maior mer-
cado de social gamers, com cerca de 35 
milhões de pessoas (três quartos dos in-
ternautas entre 10 e 65 anos), de acordo 
com levantamento da Real Games.

A receita para os desenvolvedores dos 
jogos também crescerá, ainda pelo levan-
tamento do eMarketer, de US$ 856 milhões 
em 2010 para US$ 1,32 bilhão em 2012 nos 
EUA. Em nível mundial, de acordo com o 
Gartner, a arrecadação da indústria de ga-

mes deve alcançar US$ 74 bilhões neste 
ano, 10% a mais do que os US$ 67 bilhões 
de 2010. O bom desempenho é resultado 
da ampliação mundial da banda larga e do 
aumento de internautas nas redes sociais. 
O crescimento da base de dispositivos mó-
veis, como tablets e smartphones, é outro 
fator determinante, já que despontam co-
mo boa alternativa para games.

Vários anunciantes já perceberam o 
potencial dos games como mídia, nos úl-
timos dois anos. A expectativa para 2011 
é que a receita publicitária em games to-
talize US$ 192 milhões no mercado nor-
te-americano, o que elevaria em 60% o 
montante de 2010, que foi de US$ 120 mi-
lhões. Entretanto, o momento ainda é de 
experimentação para as empresas enten-
derem como melhor ajustar suas marcas 
neste novo meio. 

Fernanda Petinati, gerente de plane-
jamento da DigitalMe, agência especia-
lizada em redes sociais da MediaFactory, 

acredita que estratégias em social games 
abrem mais uma grande oportunidade de 
marketing. “Uma ação dentro de um ga-
me pré-existente causa impacto e fideliza 
o consumidor. Ali, naquele ambiente, o in-
ternauta está mais suscetível”, considera. 
Para ela, é muito melhor utilizar o game, 
com patrocínio ou merchandising, do que 
desenvolver um jogo exclusivo. Primeiro, 
porque o custo no desenvolvimento de um 
game do zero é de cerca de R$ 300 mil; se-
gundo, porque não é fácil conseguir a vira-
lização pela competição com tantos jogos 
com público cativo existentes. 

“O caminho mais simples e fácil é apro-
veitar um game que já tem quórum”, enfa-
tiza Fernanda, que trabalha no momento 
no desenvolvimento de vários projetos de 
jogos em redes sociais. A tendência, em 
sua opinião, é que haja expansão de ações 
de marcas em games sociais, como todo 
o mundo online. “É um mercado muito 
novo, mas os games serão mais explora-

dos. Quanto mais marcas forem traba-
lhando, melhor será o entendimento para 
se traçar estratégias certeiras”, completa.

A Energy, ligada ao grupo Young & Ru-
bicam, também acredita muito nos games 
sociais como ferramenta de marketing. 
“Hoje, sempre tentamos considerar e apre-
sentar propostas em games para os clien-
tes, não como plataforma isolada, mas co-
mo parte de um conjunto. Eles proporcio-
nam uma ferramenta de interação muito 
interessante. A marca entra por uma por-
ta menos protegida, consegue desarmar o 
consumidor e possibilita criar uma nova 
relação. É como se entrasse diretamente 
no coração das pessoas”, afirma Vitor Kni-
jnik, vice-presidente de criação da Energy. 
Para ele, é necessário pensar, incluir as mí-
dias sociais nos planos de comunicação. 
“Games, hoje, faturam mais do que cine-
ma. Os adultos estão consumindo com 
menos preconceito, os críticos escrevem 
sobre games. Além disso, as plataformas 
para games em redes sociais são excepcio-
nais”, completa o vice-presidente.

O primeiro trabalho da Energy em ga-
mes foi para Casas Bahia, em 2008, quan-
do as redes sociais não eram expressivas 
como hoje. Teve a lógica de um game so-
cial, no qual o internauta construía uma 
festa no hotsite da campanha, mas não em 
rede social. Outro projeto foi o Eu Vivo a 
Seleção, plataforma para a Vivo na Copa 
2010, que resultou na construção de 200 
mil avatares pelos internautas. 

No momento, a Energy está envolvi-
da em dois games sociais, um deles para 
a Colgate, cujo jogo ao estilo de The 

redes sociais

Quer jogar comigo?
Marcas descobrem os benefícios de se vincular aos games sociais

Por Sandra regina da Silva
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Os mais populares do Orkut

Game Desenvolvedor/Distribuidor
Número de usuários  

cadastrados (em milhões)
Colheita Feliz Elex/Mentez 22,58

Mini Fazenda Vostu 20,21
Café Mania Vostu 15,98
MegaCity Vostu 10,66
Vila Mágica  MagnetJoy/Mentez 6,33
Segredos do Mar  Happy SNS/Mentez 4,68
Joga Craque Vostu 3,78
Guitar Flash Gamesx.com.br 3,17
Vida nas Passarelas  MFP/Mentez 3,05
PetMania Vostu 2,56

Obs.: A rede social não divulga um ranking, somente a lista completa de aplicativos existentes. Na categoria 
“Jogos e diversão” há 16.237 aplicativos. Foram separados os principais games, pelo número de usuários 
informado na página de aplicativos do Orkut.

O perfil dos social gamers
O Information Services Group fez um levantamento, a pedido da PopCap Games 
(criadora de Plants vs. Zombies e Bejeweled), no início de 2010 nos Estados Unidos 
(EUA) e Reino Unido (RU), para identificar o perfil das pessoas que jogam em games 
nas redes sociais. Veja alguns resultados dessa pesquisa:

Mulheres – 55%

Homens – 45%

Estados Unidos Reino Unido

Mulheres – 58%

Homens – 42%

Jogadores com mais de 50 anos
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Principais social games de sucesso no Brasil

Os dez mais jogados no Facebook

Posição Game Desenvolvedor
Usuários ativos/dia  

(em milhões)
Agosto/2011 Julho/2011

1 CityVille Zynga 14,99 17,22
2 FarmVille Zynga 8,15 9,92
3 Empires & Allies Zynga 7,19 7,12
4 Texas Hold’em Poker Zynga 6,78 7,04
5 Gardens of Time Playdom 3,80 3,15
6 FrontierVille Zynga 3,38 3,93
7 Bejeweled Blitz PopCap Games 2,77 3,32
8 Café World Zynga 2,40 2,74
9 Diamond Dash Wooga 1,71 1,68
10 Games GSN 1,62 1,76

Fonte: Facebook

Simulador de cafeteria, game da brasileira Vostu,  
no Orkut e no Facebook

Simulador de construção de cidade, da norte-americana 
Zynga, disponível como aplicativo do Facebook

Simulador de fazenda em tempo real, desenvolvido pela 
chinesa Elex e distribuído pela norte-americana Mentez, 
disponível como um aplicativo no Orkut

Simulador de fazenda, desenvolvido pela Zynga  
para o Facebook

Primeiro social game da O2 Games, para Orkut e Facebook, no 
qual o usuário faz o papel de um treinador de futebol

Game multiplayer disponibilizado no Facebook, MySpace, entre 
outras redes sociais, criado pela Zynga, trata da luta pelo poder 
entre várias gangues de Nova York

Simulador de criação de um animal de estimação,  
desenvolvido pela Vostu

Game da Vostu, no qual o jogador vive o cotidiano  
como um criminoso

Aplicativo do Orkut, distribuído pela Mentez, com  
foco na criação de um animal de estimação

Quem joga várias vezes por dia?
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Quem joga mais com pessoas 
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Quem joga mais com pessoas 
conhecidas?

Mulheres 
68% Homens 

56%

Mulheres 
41%

Homens 
33%

Sims Social para Facebook está em de-
senvolvimento pela gaúcha Aquiris. Es-
se game faz parte da nova campanha de 
Plax e o foco será convidar o consumidor 
a brincar de se exercitar, de treinar co-
mo aumentar sua autoconfiança. “Acho 
que o retorno para a marca é muito al-
to. A participação é qualificada, há inte-
ração, o contato, tempo e frequência são 
grandes”, avalia Knijnik.

Ao aplicar uma ação nas redes sociais, 
o resultado é um grande patrimônio de 
engajamento, na opinião do vice-presi-
dente da Energy. “A pergunta é: o que 
fazer com esse patrimônio? Estamos na 
fase do aprendizado. Somos todos be-

bês ainda, e a regra do jogo muda sem-
pre”, diz Knijnik.

O ano de 2010 foi um marco para o se-
tor, na opinião de Marcelo Tripoli, CEO 
da iThink, agência digital independen-
te focada em novas mídias e formas de 
comunicação. Houve uma explosão das 
redes sociais e dos social games, quan-
do “a indústria começou a enxergar o 
potencial desses jogos”, diz ele. A iThink 
deflagrou uma campanha para Sempre 
Livre que incluiu um advergame online, 
em rede social. Seguindo o mote da cam-
panha off-line (“Senta, levanta”), a estra-
tégia foi a criação de um game exclusivo, 
ao contrário de seguir a estratégia de in-

game advertisement, pois não se encon-
trou a ideia em qualquer jogo existente. 
Essa ideia era brincar com a tradicional 
dança das cadeiras. 

“Se há um game que se encaixe na ação, 
não vale a pena investir na criação de um 
produto exclusivo, pelo custo e pelo tem-
po mais elevado”, opina Tripoli. Os desen-
volvedores, diz ele, são abertos à negocia-
ção, já que para eles isso representa uma 
fonte de receita. O contato é tranquilo, 
principalmente com os que têm escritó-
rio no Brasil. O CEO da iThink acha que 
este é um momento de aprendizado e os 
anunciantes precisam entender que exis-
te risco. De qualquer forma, uma das bar-

reiras a ser transposta é a falta de conhe-
cimento sobre os social games: “Não há 
regras. Os anunciantes precisam experi-
mentar, ter contato constante com as no-
vidades”, defende.

Integração com as marcas
A Vostu percebe crescimento no inte-

resse de se inserir campanhas nos jogos 
sociais. Entretanto, para entrar em um 
dos games da empresa, cada projeto é 
estudado e cuidadosamente avaliado de 
forma a se atingir um bom resultado pa-
ra a marca e, ao mesmo tempo, manter 
o jogo bom e divertido para os usuários.

O objetivo dos anunciantes com es-

Hábitos dos jogadores
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sas ações é estreitar relações com os con-
sumidores das marcas, promover pro-
dutos, explicar conceitos, de modo dife-
renciado. “A cada dia grandes empresas 
investem mais neste ramo com o intuito 
de promover sua marca. Já tivemos mar-
cas como Del Valle e Guaraná Antarcti-
ca presentes em nossos jogos”, diz Daniel 
Kafie, um dos fundadores da Vostu (leia 
matéria à pág. 28).

No primeiro semestre de 2010, a Kraft 
Foods divulgou o Mini Bis no jogo Colhei-
ta Feliz, no Orkut. Os gamers ganhavam 
uma semente azul. Depois de 48 horas do 
plantio, surgia uma árvore com Mini Bis 
como frutos. Dos 20 milhões de jogado-
res na época, quatro milhões plantaram 
a semente do produto. 

Golaço foi o primeiro jogo em rede so-
cial da O2 e, de imediato, atraiu a aten-
ção do Banco Santander, que o patro-
cinou. “O jogo ficou todo customizado 
com as cores e a logomarca da principal 
competição de futebol das Américas e o 
resultado foi muito interessante”, afirma 
Daniel Coquieri, cofundador da O2 Ga-
mes, sem informar números. O executivo 
acredita que as empresas estão perceben-
do que ações de publicidade ou comu-
nicação dentro dos social games levam 

o usuário a uma integração maior com a 
marca , uma identificação pessoal entre 
empresa e consumidor, além de deixar o 
jogo muitas vezes ainda mais divertido ou 
com conteúdos exclusivos para o jogador. 
“No caso do Golaço, por exemplo, imagi-
ne para um usuário apaixonado por fute-
bol poder disputar virtualmente a Copa 

Santander Libertadores da América com 
seu próprio time? Ações deste tipo forta-
lecem a marca e oferecem ao consumidor 
algo muitas vezes intangível. Todos aca-
bam ganhando”, aponta Coquieri.

O sucesso do GameGol fez com que 
a empresa virasse referência no desen-
volvimento de jogos de futebol no Bra-
sil, mas ela já desenvolveu outros proje-
tos, como uma plataforma para a 51 Ice 
na qual o usuário brinca de DJ. Também 
criou produtos exclusivos para clientes 
de agências. Um bom exemplo foi o Itaú 
Futebol Clube, ação realizada durante a 
Copa do Mundo 2010, desenvolvida pa-
ra o Portal Terra e o Banco Itaú. No mes-
mo período foi criado o Bolão da Copa 
do Mundo para o Guaraná Antarctica.

A Fruittella ganhou em agosto último 
um minigame na página da marca no Fa-
cebook. O jogo Caça Fruittella, cujo desa-
fio é resgatar as balas soltas na tela, captu-
ra os movimentos corporais do internau-
ta. Para isso, a Social Agency desenvolveu 
o game que utiliza o recurso de realidade 
aumentada (RA), que exige que o compu-
tador tenha webcam e o programa Ado-
be Flash Player. Softwares especiais, téc-
nicas de computação gráfica e realidade 
virtual são utilizados para proporcionar 

a sobreposição dos elementos virtuais 
no espaço real. 

“Estamos desenvolvendo algumas 
ações nas mídias sociais para ampliar o 
relacionamento dos consumidores com 
Fruittella. Este jogo, totalmente interati-
vo, ajuda a fortalecer a marca e a apro-
ximá-la de públicos mais jovens”, expli-
ca Filippo  Vidal, gerente de marketing 
da Perfetti  Van Melle no Brasil. O Caça 
Fruittella permite que o usuário convi-
de seus amigos do Facebook e promova 
novas competições. No final da brinca-
deira, é apresentado um ranking com os 
que tiveram melhor desempenho e fotos 
do usuário feitas durante o jogo. Há tam-
bém a possibilidade de compartilhar os 
resultados no mural de seu perfil.

Público-alvo
A gigante Unilever já realizou algumas 

ações em games para marcas como Surf, 
Brilhante e Close Up. Depois de detectar 
que as mulheres tem participação bastan-
te significativa no jogo do Orkut Colheita 
Feliz, da Elex, a companhia o selecionou 
para fazer parte da campanha robusta em 
3600 para o lançamento do Surf Líquido 
Super Concentrado, que incluiu ainda 
filme para TV, mídia out of home, comu-
nicação no ponto de venda e na internet 
e reformulação do website, que ganhou 
nova cara e conteúdo. “O primeiro pon-
to importante para a decisão de investir 
no game, que é o maior do Orkut, foi o fa-
to de que seu público tem alta afinidade 
com o target de Surf. São no total 21 mi-
lhões de usuários, sendo a metade com-
posta por mulheres, a maioria entre 20 e 
50 anos”, explica Yasmine Antacli, gerente 
de marketing das marcas Surf e Brilhante. 

A principal mensagem para o lança-
mento do produto era seu poder de per-
fumação, e a ferramenta possibilitou co-
municar de maneira clara e objetiva esse 
principal atributo do produto. “No game, 
comunicamos que ao utilizar o ‘fertilizante’ 
Surf Líquido Super Concentrado, as flores 
ficavam com o dobro de perfume e ainda 
cresciam duas vezes mais rápido”, conta a 
gerente. Para Yasmine, a ação no Orkut foi 
uma maneira eficaz para transmitir a men-
sagem de maneira lúdica, porém direta, 
e falar diretamente com a consumidora.

Segundo ela a negociação com a Elex/
Mentez foi positiva e o formato fechado 
atendeu as necessidades e objetivos de 
permitir que os gamers interagissem de 
forma efetiva e ainda repercutissem a ini-
ciativa. “Em um mês de ação tivemos 4,5 
milhões de compartilhamentos, ou seja, 
todos esses jogadores, ao utilizarem Surf 
Líquido como fertilizante de sua planta-
ção, dividiram essa informação com seus 
amigos em seu perfil do Orkut”. Ela desta-
ca ainda que o Colheita Feliz permite uma 
liberdade criativa muito positiva, com di-
versos tipos de interação, já que há muitas 
funcionalidades envolvidas. “Outro aspec-
to positivo é o fato de que é possível enga-
jar os jogadores diretamente com a marca 
ou produto, como foi nosso caso.”

A marca Surf no Colheita Feliz foi a pri-
meira iniciativa em game pré-existente. 
Para outras marcas da Unilever já foram 
criados games próprios, como o desen-
volvido para Brilhante, para a platafor-
ma mobile, entre janeiro e fevereiro des-
te ano. “O game reforçava a comunicação 
de Brilhante Multitecidos, uma nova fór-
mula que recupera o branco de diferen-
tes tipos de tecido”, relembra Yasmi-

eWallet para gastar nos itens virtuais

No Brasil, cerca de 44% da 
população não tem conta em banco 
ou cartão de crédito. De olho nessa 
parcela, além daqueles que se sentem 
receosos de inserir os dados bancários 
ou de cartão de crédito na internet, foi 
fundada em fevereiro último a Tutudo, 
voltada para monetização de bens 
virtuais e criadora da primeira eWallet 
com sistema pré-pago da América 
Latina. Nos primeiros seis meses de 
operação, a empresa atingiu a marca 
de 100 mil internautas brasileiros em 
sua plataforma de carteira virtual 
para realizar transações financeiras, 
exclusivamente em social games.

Fundada pelos investidores 
brasileiros Mayara Campos e Pierre 
Schurmman, a Tutudo desempenha 
o papel de elo monetário seguro 
entre consumidor e desenvolvedores 
na internet. “Nos inspiramos no 

segmento de celular pré-pago”, conta 
Schurmman, que é o CEO da empresa. 
Atualmente sua rede de POS (terminais 
de recarga) de carteira virtual é a maior 
da América Latina. São cerca de 230 
mil pontos – como farmácias, bancas de 
jornal, padarias etc. – para a aquisição 
de créditos, e ainda há a eWallet Tutudo, 
que pode ser paga por meio de cartão de 
crédito, débito e boleto, e trabalhará em 
breve com pagamentos via celular. 

Com os chamados “Tutus”, os 
consumidores podem comprar produtos 
e serviços dos parceiros da Tutudo. Entre 
seus clientes estão a rede social Que Pasa 
e as desenvolvedoras de jogos online O2 
Games e Vostu. Em agosto eram cerca de 
50 games (entre eles Colheita Feliz 3, Meu 
Reino, DD Tank e Golaço), número que 
salta em setembro para 200.

“As redes sociais são protagonistas de um 
mercado na internet que está movimentando 

quantias cada vez maiores. O número 
de usuários adeptos a algum tipo de 
mídia social aumenta diariamente e, por 
consequência, desperta maior interesse 
das empresas. Isso, entre outros fatores, 
faz com que vislumbremos um excelente 
futuro para monetização de bens virtuais, 
nosso core-business”, diz o co-fundador e 
CEO da Tutudo.

A remuneração da empresa vem 
pela prestação de serviços para 
publishers que buscam monetizar 
seu conteúdo oferecendo-o à base de 
usuários cadastrados na empresa. 
“A receptividade desta solução tem 
superado nossos planos. Estive na 
maior feira de games da Europa, que 
aconteceu na Alemanha, a Game 
Developers Conference Europe, e está 
claro que o Brasil é a bola da vez para 
monetização do conteúdo digital”, 
conclui Schurmman.

Knijnik, da Energy: estamos na fase do 
aprendizado e a regra do jogo muda sempre

Schurmman, da Tutudo: Brasil é a bola da vez para monetização do conteúdo digital
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A marca Close Up, da 
Unilever, criou uma plataforma 
digital para aproximar 
pessoas na vida real. A série, 
com aplicativos focados 
em datas comemorativas, 
foi iniciada em junho com o 
Get Closer (Aproxime-se), 
desenhado para aproximar 
os casais, transformando 
os relacionamentos em um 
divertido jogo de interações. 
Elaborada pela agência 
CuboCC, a ação foi baseada 
no conceito de “gamification”, 
que visa transformar situações 
do mundo real em jogos. 
A campanha contou, em 
julho, com aplicativo para 
comemorar o Dia do Amigo e 
um terceiro para os solteiros, 
em agosto. Disponíveis na 
fanpage de Close Up no 
Facebook, os aplicativos 
atraíram milhares de fãs.

Gamification é a palavra da 
vez. É quando a marca utiliza 
a técnica e a cultura do game 
para uma ação de comunicação. 
Seu conceito é como tudo pode 
ser divertido, e nasceu com os 
hardcore gamers, hoje, entre 
25 e 35 anos, como explica 
Marcelo Tripoli, CEO da iThink. 
Ele foi o único brasileiro entre 
os palestrantes do tema “A vida 
é um game”, durante o evento 
Info@Trends, no início deste 
mês de setembro. Ele acredita 
que essa geração de jogadores 

Gamification, a bola da vez

influenciou como se faz 
comunicação. “Passar de ‘fase’ 
resultou em um código cultural 
novo”, afirma.

Como exemplo, Tripoli cita 
um banco que cria um simulador 
para oferecer um seguro, 
utilizando a técnica de game 
no lugar do preenchimento 
de cadastro. Misturar o real 
com o virtual, tornando uma 
tarefa real agradável com uma 
dose de diversão, norteou uma 
estratégia interessante da 
Bayer. O produto é um medidor 
de glicose para crianças, o 
Didget, que interage com os 
games portáteis Nintendo DS e 
Nintendo DS Lite. 

Em linhas gerais, ao medir a 
glicose no aparelho (a partir da 
gota de sangue do dedo), basta 
encaixar o Didget em um dos 
slots do videogame e o resultado 
do exame transfere pontos 
para o jogo Knock  ‘Em Downs: 
World’s Fair. Com eles, a criança 
desbloqueia novas fases do jogo 
e pode comprar itens. O Didget é 
a evolução do Glucoboy, medidor 
de glicose para o Gameboy, 
desenvolvido por Paul Wessel, 
que tem um filho portador de 
diabetes tipo 1. Wessel notou 
que seu filho sempre perdia o 
medidor de glicose, mas nunca 
perdia de vista seu GameBoy 
Advanced, então teve a ideia 
de juntar as duas soluções 
eletrônicas em uma.

ne. Criado pela Fbiz, o jogo contou com 
personagens chamados Cotton-Elastano, 
Moleton, Jeans, Viscose, Algodão e Linho, 
e se passava dentro da Lavanderia Bri-
lhante. “Ao entrar nas máquinas de lavar, 
a jogadora devia atender ao pedido dos 
tecidinhos, que solicitavam o detergen-
te Brilhante, amaciante, ferro de passar e 
até carinho. Cuidando deles, a jogadora 
podia ganhar dinheiro virtual e comprar 
produtos mais poderosos e receber me-
lhor tratamento”, detalha.

A decisão em investir em uma ação 
proprietária ou em uma intervenção/in-
teração em um game pré-existente, na 
opinião da gerente de Surf e Brilhante, 

está diretamente relacionada ao objeti-
vo. “Decidimos utilizar o Colheita Feliz 
na ação de Surf após constatarmos que 
o target era compatível, a abrangência 
era significativa, que havia adequação do 
produto ao contexto e que a mensagem 
era efetiva. Já para Brilhante, buscávamos 
inserir a mulher no contexto da campa-
nha dos tecidinhos, o que exigia a cria-
ção de um universo novo, no qual todos 
os elementos remetiam à mensagem da 
campanha. Por isso optamos em um ga-
me próprio”, explica.

Outro projeto assinado pela Fbiz é o 
social game interativo da incorporadora 
e construtora Rossi, que está em curso. 

Como parte da campanha de comemo-
ração dos 30 anos da empresa, o game na 
página da Rossi no Facebook tem a parti-
cipação da cantora Ivete Sangalo, garota-
-propaganda da marca, além de concur-
so cultural e diversas premiações. A ação, 
com o objetivo de divulgar os empreen-
dimentos realizados pela Rossi, permite 
que os usuários atuem como decoradores. 

O game é dividido em duas fases. Na 
primeira, os usuários decoram a sala da 
cantora baiana. Depois de pronta, os “fãs” 
devem postar a imagem na fanpage pa-
ra votação. As imagens serão analisadas 
por arquitetos escolhidos pela Rossi e as 
cinco mais votadas na semana receberm 

Vostu x Zynga
O mercado de social games é palco 

de uma disputa judicial envolvendo 
questões de direitos autorais. A norte-
americana Zynga deu início ao processo 
ao entrar, em junho de 2011, com 
ação nos Estados Unidos, acusando a 
brasileira Vostu de copiar seus jogos 
e modelo operacional de negócios. 
No mês seguinte, a Vostu entrou com 
processo na Justiça da Califórnia. 
A brasileira alega que a Zynga, por 
ter copiado o design de games de 
empresas, como Playdom e Gamester, 
não tem o direito de propriedade de 
objetos e locais retratados em jogos 
virtuais, já que são inspirados no mundo 
real e não pertencem a ninguém.

Sem perder tempo, a 
Zynga moveu ação no Brasil e, 
rapidamente, a Justiça brasileira 
anunciou determinação para que a 
Vostu retirasse quatro de seus jogos 
do Orkut acusados de plágio: Mega 
City, Café Mania, Pet Mania e Vostu 
Poker. Entretanto, a empresa sequer 
recebeu o comunicado judicial, que 
lhe daria 48 horas para retirá-los do 
Orkut, sob pena de multa diária de 
R$ 20 mil. Um ponto estranho é que 
somente os games da Vostu no Orkut 
incomodam a Zynga, já que não há 
citações à plataforma do Facebook.

Em agosto, o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo suspendeu 
a liminar por considerar a decisão 
precipitada. Na verdade, o que 
interessa nessa briga é o código-
fonte dos games. Ele sequer havia 
sido analisado por especialistas em 
tecnologia que apontassem qualquer 
tentativa de plágio. Até o fechamento 
desta edição, mais nenhum capítulo 
desse processo veio à tona.

Nos bastidores, a disputa é 
pelo atrativo mercado latino-
americano em ascensão. A Vostu 
se mostra confortável e confiante 
no resultado do imbróglio judicial. 
“A Vostu, líder no mercado de jogos 
em redes sociais no Brasil, está se 
defendendo agressivamente da 
Zynga, uma empresa estrangeira que 
quer conquistar espaço por meio de 
estratégias baratas e tenta explorar o 
sistema judiciário ao invés de buscar 
a competição justa”, afirma Daniel 
Kafie, um dos fundadores da empresa 
brasileira. A Zynga, líder mundial no 
Facebook, não quis se manifestar.

um kit composto por box de DVD e CD 
Ivete Sangalo ao vivo no Madison Square 
Garden, camiseta personalizada, pendri-
ve estilizado, entre outros artigos Rossi. 
Ao todo, serão 20 premiados.

Em meados de setembro, começa a se-
gunda fase. Os usuários irão decorar em-
preendimentos reais da Rossi e poderão 
criar avatares, escolher os moradores do 
imóvel e acompanhar a rotina da família 
virtual. O internauta que convidar mais 
amigos para participar do game poderá 
ganhar prêmios como televisores, DVD 
players, aparelhos de jantar, vale compras 
no valor no valor R$ 5 mil, filmadora, câ-
mera fotográfica, entre outros.

Tripoli, da iThink: geração de jogadores 
influenciou como se faz comunicação

Ação da Close Up: desenhada para aproximar casais Didget, da Bayer: medidor de glicose que interage com games portáteis
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