
CEO da Vostu 

Antes, os Jogos eram 
específicos para um 
segmento. Hoje, multas 
empresas usam este tipo 
de ferramenta para lançar 
um produto ou para engajar 
o consumidor. A que 
você agrega este tipo de 
crescimento neste setor? 
Nunca tivemos uma audiência 
tão massiva e diversificada nos 
jogos e isso acaba despertando 
o interesse das empresas como 
um excelente canal de contato 
e engajamento com seus clientes. 
Antes, o público de games 
se restringia a jovens do sexo 
masculino, e hoje nos jogos da 
Vostu, por exemplo, a maioria do 
publico é mulheres maiores de 
30 anos e com filhos. Outro ponto 
é que os jogos permitem que os 
usuários interajam com a marca, 
criando uma experiência única e 
muito mais envolvente do que 
apenas olhar para um banner ou 
um anuncio tradicional. Além do 
mais, se compararmos, o tempo 
de exposição e nível de satisfação 
dos usuários destas ações 
os jogos se destacam ainda mais. 

O marketing tem se 
tornado chato aos olhos 
do cliente? É preciso 
procurar novos canais? 
Sim. As pessoas estão passando 
cada vez mais tempo na web 
e utilizando dispositivos mobile, 
principalmente para fazer ' 
coisas diferentes do que 
apenas ver notícias ou e-mails. 
A web mudou a forma como 
as pessoas consomem e 
interagem com os meios de 
comunicação e empresas. 

Cite um case da 
Vostu em 2012. 
A rede Walmart abriu a primeira 
loja em um jogo social, no 
Megacity, onde superamos a 
marca de 125 mil impressões da 
marca e cerca de 30 mil usuários 
registrados na loja on-line 
da rede somente na primeira 
semana. Já a Dove, realizou 
uma ação na MiniFazenda para 
promover seu desodorante onde 
nossos usuários trocaram entre 
si mais de 27 milhões de "abraços 
Dove". Carolina Marcelino 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  4 dez. 2012, Empresas, p. 26.




