
A ideia de unir passatempos e pu-
blicidade não é novidade. Desde

que Jackie Stewart costurou - segun-
do a lenda, com as próprias mãos - a
logomarca de uma produtora de óleos
de motor em seu macacão, quando a
Fórmula l passou a ser exibida pela
TV no remoto ano de 1966, tornou-se
comum a presença de marcas e mensa-
gens publicitárias no espaço disponível
de campos, quadras e pistas. Para os
anunciantes, o espectador de eventos
esportivos é um alvo histórico em ter-
mos de audiência publicitária: homens
entre 18 e 34 anos. Os videogames não
podiam ficar de fora.

Quando a tecnologia passou a per-
mitir imagens mais nítidas, as marcas
que patrocinavam um esporte na vida
real passaram a fazê-lo também no
mundo virtual. Marcas como Coca-
Cola, McDonald's e Volkswagen até
investiram em games próprios. Mas
havia um problema: o anúncio colo-
cado dentro de um game deveria ser
definido com muita antecedência e era
gravado dentro do código para sempre.
Não havia como lançar uma campanha
urgente, anunciar a estreia de um filme
ou fazer uma promoção relâmpago.

Não havia. Até que apareceu uma
empresa chamada Massive Inc., em
Nova York. Ela foi a primeira a perceber
que, com a chegada dos games on-line,
o jogo publicitário também mudou. Dos
escritórios modestos da Massive surgiu
a ideia de casar esse tipo de game - em
que milhares de computadores ou con-
soles se conectam com um servidor co-
mum - com os já tradicionais banners de
internet. Com uma vantagem: o tempo
de exposição do jogador à mesma tela
(e ao anúncio) é muito maior que o de
permanência de um internauta na mes-
ma página. No desenvolvimento dos ga-
mes, determinam-se os espaços que vão
receber as imagens dos anúncios. Ou

até representações do próprio produto,
como no caso de um game de corrida em
que aparecem lojas do Burger King.

Conectados de forma constante, os
anúncios dentro de games têm seu con-
teúdo alterado de forma instantânea.
Eles podem ser programados para en-
trar no ar com precisão de segundos.
A Toyota, nesta semana, anunciou a
campanha para o lançamento de seu
compacto Yaris. Uma das ações de
publicidade é um cartaz interativo no
game Anarchy Online, que usa a me-
cânica do jogo e permite aos jogadores
descobrir mais detalhes sobre o carro.
"Isso é um tremendo salto para dar aos
anunciantes o que eles querem", disse
Mitch Davis, CEO da Massive Inc. à
revista Mediaweek.

Em menos de um ano, o mercado
cresceu e está em torno de US$ 56
milhões. A estimativa é que chegue
a US$ 2,5 bilhões em 2010. Esses
números animaram a Microsoft. Ela
comprou a Massive, por uma soma
não divulgada, em maio deste ano.
Só nos Estados Unidos, o público que
joga games on-line ultrapassa os 132
milhões. É gente que fica 12 horas e
meia por semana em frente a seus ga-
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mês preferidos, segundo o instituto de
pesquisa Nielsen.

A tecnologia de anúncios dinâmi-
cos não apenas coloca placas inertes
dentro de games. É possível diferen-
ciar os públicos e as mensagens de
acordo com cada tipo de jogo. Dados
do avatar - o personagem criado pelo
jogador - são levados em conta para
dizer o que cada consumidor verá. E a
audiência pode ser medida com exati-
dão. Quem viu o anúncio, por quanto
tempo o viu, como interagiu com ele.
A boa notícia para quem joga Rag-
narõk, World oí Warcraít ou Anarchy
Online é que esses anúncios podem
baratear o custo das assinaturas.

Um problema que os publicitários
terão de enfrentar é saber em que nível
do jogo colocar a propaganda. É pro-
vável que os níveis mais fáceis tenham
mais anúncios: como se fossem as vias
principais de uma cidade onde, natu-
ralmente, mais pessoas circulam. Se
você joga, mas não gosta da ideia de
ver outdoors de sabão em pó enquanto
caça terroristas, a solução é simples:
melhore suas habilidades. •
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