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Nos últimos anos, a internet e as redes sociais vêm 
amadurecendo a relação entre games e publicidade. Há 
cada vez mais ações apostando em jogos para chamar 
a atenção dos consumidores que, conscientemente ou 
não, acabam intensificando o relacionamento que têm 
com determinadas marcas. A seguir, veja o resultado 
do nosso TOP 5 e saiba quais são os games publicitários 
mais lembrados e admirados pelo mercado 
Por Fernanda Bottoni 

Badalado entre os profissionais do 
mercado que deram suas contri-
buições para este TOP 5, o Fiat Uno 
Color Race, jogo de corrida em 3D 
gratuito para iPhone e iPod Touch, 
despontou entre os melhores games 
publicitários. Segundo a própria 
empresa, o jogo traz influências de 
games como De Blob, Q*Bert, Pac-
man, Qix, entre outros, com "joga-
bilidade" simples e intuitiva, com 
foco na diversão. 

"Ele traz para o usuário uma 
divertida experiência com este 
famoso carro da Fiat. Fácil de jo-
gar, desafia os jogadores a colorir 
as ruas das cidades de cada fase", 
diz Gustavo Macedo, SEO da Ipros-
pect. Além disso, lembra Gustavo, 

o usuário pode escolher entre co-
res e adesivos para customizar o 
carro, além de receber informações 
úteis sobre as versões e os motores. 
"Esse game cria de forma diverti-
da uma identidade entre o carro o 
possível cliente." 

Antes de iniciar o jogo, o usuário 
pode trocar a cor do carro, aplicar 
diversos adesivos e customizá-lo 
de acordo com sua preferência. As 
alterações não se limitam ao visual 
do carro. As escolhas influenciam 
o visual da cidade também. São 20 
fases e nove inimigos espalhados 
por elas. O jogo ainda conta com a 
base de redes sociais do OpenFeint, 
que permite que a comunicação en-
tre jogador e sua rede de amigos. A ut
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TOP5 

Por ter transformado a vida de um 
jovem em um game que mais parece 
um reality show digital fez com que 
a Coca-Cola Zero entrasse para o TOP 
5 com "O Impossível é Possível - Mi-
nha Vida de Game", no ar desde de-
zembro de 2011. 

O personagem principal, o publicitá-
rio Lucas Dias do Nascimento, foi recru-
tado em um concurso, promovido pela 
marca em parceria com o blog Jovens 
Nerds, em que os candidatos deveriam 
sugerir um roteiro inspirado em suas 
próprias histórias pessoais, determi-
nando o desafio, as personagens prin-
cipais e o desenrolar da trama. 

Nela, os jogadores devem ajudar o 
personagem principal a driblar obs-
táculos e conquistar mais tempo para 

se dedicar a amigos e namorada. Para 
controlar os movimentos de Lucas, bas-
ta o jogador utilizar teclado e mouse. 
Para que a animação reproduzisse as 
características de Lucas, ele foi foto-
grafado e filmado. Suas imagens foram 
projetadas em um scanner 3D. 

O jogo foi criado pela agência Gringo, 
inspirado no filme publicitário homô-
nimo de Coca-Cola Zero, veiculado na 
TV, em que um jovem protagoniza uma 
fuga espetacular, com direito a helicóp-
teros e explosões, por causa do furioso 
pai da namorada. 

"O jogo proporciona diversão e inse-
re a marca de forma natural, com uma 
linguagem bastante adequada ao seu 
público", afirma Agatha Kim, planning 
da Media Contacts. 

Criado pela Fiat em parceria com 
a AgênciaClick Isobar, o jogo que 
transforma o modelo da montadora 
em uma máquina voadora, Uno Fun 
2 Fly, entrou para o ranking dos 
melhores games publicitários por 
ser uma ótima maneira de manter o 
público conectado com a marca. 

"Coloco o Uno Fun 2 Fly em pri-
meiro lugar justamente pela ma-
neira como ele faz isso: a idéia é 
muito simples, mas contém todo 
o conceito do produto de um jeito 
não óbvio, dá vontade de jogar sem 
parar e, ainda por cima, é perfeito 
para crianças", afirma Marcello 
Droopy, diretor de criação da QG 
Propaganda. Juliana Constantino, 
diretora de criação da AgênciaClick 

Isobar, afirma ainda que o game 
enriquece o universo lúdico criado 
pela campanha do Novo Uno e tem 
uma mecânica muito interessante 
que faz uso dos recursos multitouch 
do iPhone e iPad. "Ele é um game 
que vem recrutando para o carro 
fãs que ainda nem têm habilitação. 
Além disso, a direção de arte é pri-
morosa." 

No aplicativo, crianças de todas 
as idades podem navegar com seu 
Uno por oceanos, enfrentar terre-
motos, entre outros desafios. Os 
resultados podem ser compartilha-
dos, e o jogador pode desafiar seus 
amigos, tentando sempre bater to-
dos os recordes. O game está dispo-
nível para iOS na App Store. A ut
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O Rexona Men Foot Zombie entrou 
para o ranking dos melhores games 
publicitários mesmo não sendo uma 
iniciativa tão recente. A explicação 
convence. "Em 2010, tivemos bas-
tante coisa com Volkswagen, Rexona, 
Coca-Cola Zero e Microsoft, por exem-
plo. Já 2011 foi um ano de iniciativas 
mais simples para Facebook", afirma 
André Piva, sócio-diretor de criação 
da LOV. 

Criado na época da Copa do Mundo, 
o Rexona Men Foot Zombie, produzi-
do pelo Rexona Games, fazia com que 
o jogador percorresse um caminho 
dentro de uma estação fictícia de me-
trô na África do Sul. O curioso é que a 
estação tinha alguns zumbis - homens 
que, devido à fissuração extrema pelo 

esporte, colocavam as outras pessoas 
em risco. 

O game tinha três fases e a missão 
era tomar o trem em direção ao está-
dio onde seria realizada uma partida, 
conseguir entrar no estádio e depois 
alcançar o campo por dentro dos ves-
tiários, passando por esses zumbis 
que queriam roubar um ingresso para 
ir ao jogo. Para alcançar seu objetivo, 
o jogador podia salvá-los, transfor-
mando-os novamente em homens 
normais, ou distraí-los, lançando bo-
las de futebol. 

"O mérito é diversão pura. Execução 
muito cuidadosa, ótima direção de arte 
e jogabilidade bem familiar", comple-
menta Juliana Constantino, diretora de 
criação da AgênciaClick Isobar. • 

O restaurante virtual da rede Gira-
ffas no Haboo Hotel, comunidade 
focada no público infantojuvenil 
que tem mais de sete milhões de 
usuários únicos por mês, foi um dos 
indicados ao TOP 5 dos melhores 
games publicitários principalmente 
por conseguir se aproximar dos con-
sumidores de forma clara e objetiva. 

A estreia do restaurante foi mar-
cada pela criação do game Ajude o 
Chef. "O foco foi a criação virtual de 
um novo sanduíche do Giraffas, que 
entrou para o cardápio real da lan-
chonete", ressalta Gustavo Macedo, 
SEO da Iprospect. Criada pela Umbi-
go do Mundo, a iniciativa foi planeja-
da para ter três meses e meio de dura-
ção e quatro principais fases: escolha 

do nome do chef, escolha dos dois 
complementos, escolha do sanduíche 
e escolha do nome do sanduíche. No 
fim das contas, o sanduíche girabur-
guer.com entrou para o cardápio da 
rede em janeiro de 2010. 

Marcus Imaizumi, responsável pe-
los games publicitários Habbo Hotel 
e Stardoll aqui no Brasil, destaca 
que o grande diferencial das redes 
consideradas "Gaming Social Ne-
tworks" são os formatos "in-game". 
"Eles permitem uma ativação e in-
teração muito maior que as mídias 
display tradicionais", diz ele. "Além 
disso, permitem que as marcas se-
jam ambientadas dentro dos jogos, 
na forma de itens virtuais e cenários 
customizados." 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 36, p. 68-71, fev. 2012.




