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Segmento de jogos 
online, que movimentou 
US$ 3,4 bilhões no 
mundo em 2005 e deve 
chegar a US$ 13 bilhões 
até 2011, torna-se um 
canal promissor para 
exibição de publicidade
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Há tempos os videogames chamam a atenção pelas 
quantias bilionárias que movimentam. Mas, se alguém 
ainda encarava o setor como diversão infantil, certamente 
mudou de idéia depois de a gigante Microsoft investir cer-
ca de US$ 400 milhões na compra da empresa Massive 
Inc. Trata-se de uma agência de publicidade que explora 
jogos de videogame e de computador como mídia. A em-
presa vende espaços em outdoors, televisões e cartazes 
do mundo virtual e inclui produtos de seus clientes nos 
cenários dos games. Se o negócio realmente vai dar cer-
to, ninguém pode prever, mas você se lembra de alguma 
ocasião em que Bill Gates tenha perdido dinheiro?
O ponto forte da nova mídia é a possibilidade de alterar 
de forma ágil os ambientes de jogos online, nos quais 
milhões de usuários circulam diariamente. Os anun-
ciantes podem segmentar as inserções de acordo com 
a região geográfica e o horário em que o game é jogado. 
É possível que, no futuro, cada jogador receba um paco-
te de anúncios baseado no seu perfil. O sistema permite 
a condução de campanhas inteiras, trocando as peças 
que vão ao ar com precisão de segundos. O segmento 
de jogos online, que segundo o instituto DFC Intelligen-
ce movimentou US$ 3,4 bilhões no mundo em 2005, 
é o que tem maior potencial de crescimento, uma vez 
que os consoles da nova geração — Playstation 3 e Xbox 
360 — estão preparados para as disputas via internet. O 
mesmo estudo prevê que, em 2011, esse mercado che-
gará a US$ 13 bilhões.

Fundada em outubro de 2002, a Massive tem como 
principais concorrentes a Double Fusion e a IGA Worl-
dwide, que oferecem serviços semelhantes. Esta última 
comemorou o investimento da Microsoft como uma boa 
notícia para o desenvolvimento do setor. De acordo com 
o Yankee Group, neste ano os anúncios dentro de jogos 
movimentarão US$ 164 milhões, chegando a US$ 732 
milhões em 2010. O site oficial da Massive Inc. fala em 
US$ 2,5 bilhões em 2010. Até o fim do ano, 200 jogos 
terão anúncios em seus cenários. Um dos principais 
é Need for Speed: Carbon, novo título da mais popular 
série de corrida de carros dos videogames. A Electronic 
Arts, desenvolvedora do game e uma das principais em-
presas do setor, anunciou parceria também com a IGA 
Worldwide, que será responsável pelos anúncios dentro 
do jogo de guerra Battlefield 2142.

Munidas de um batalhão de dados, essas agências 
mostram que a nova mídia pode ser interessante 
para qualquer anunciante que busque atingir ho-
mens de 18 a 34 anos. De acordo com a Nielsen 
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Entertainment, esse segmento de público já passa 
mais tempo jogando videogame do que assistindo à 
televisão. São 12,5 horas por semana para o primeiro 
contra 9,8 para o segundo. Outro instituto de pesqui-
sas, o NDP Group, garante que, nos Estados Unidos, 
70% dos homens entre 18 e 34 anos são gamers. As 
agências prometem dizer a seus clientes se o jogador 
olhou para o anúncio, de que anglo, durante quan-

to tempo e se interagiu com ele. Não foi à toa que 
empresas como Toyota, Warner Bros., Coca-Cola e 
Universal Music aderiram. Para os desenvolvedores 
de games, o negócio também é bom, já que os custos 
da produção de novos títulos não param de subir. A 
indústria espera que, nos consoles da nova geração, 
o desenvolvimento dos principais jogos não saia por 
menos de US$ 20 milhões.
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Andrea Bedricovetchi: mundo paralelo no qual se podem criar eventos e inserir novos espaços
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Os outros interessados no negócio, os jogadores, não 
parecem se incomodar. As agências dizem que 90% 
deles não se importam com os anúncios e acham até 
que dão mais realismo aos games. Além disso, há a 
esperança de que a nova receita resulte em descontos 
nos preços dos jogos e das assinaturas pelos serviços 
online, o que é sempre uma medida popular que agrada 
a todos. Mas é possível detectar o descontentamento de 
alguns players em fóruns pela web. Uma das preocupa-
ções é que a publicidade altere o rumo das histórias, a 
exemplo do que acontece em novelas e filmes. “Há uma 
boa chance de isso acontecer”, disse Ian Bogost, pes-
quisador de games e professor do Georgia Institute of 
Technology, ao Meio Digital.

Outra forma de se fazer presente nos jogos é oferecida 
pelo programa Xfire, uma espécie de MSN Messenger 
para gamers lançado em janeiro de 2004. O softwa-
re permite que os usuários saibam, sem sair do jogo, 
quando seus amigos estão online e que game praticam. 
O programa tem mais de 5 milhões de usuários e já 
foi usado como mídia pelo exército norte-americano e 
por empresas como Unilever, Microsoft e HP. Além de 
banners na sua janela principal, o Xfire divulga boletins 
com as informações do produto, da marca ou do even-
to anunciado. A empresa foi comprada pela Viacom por 
US$ 102 milhões em abril e fará parte do grupo MTV. 
O investimento é o futuro, já que a receita da Xfire com 
anúncios foi de menos de US$ 10 milhões no ano pas-
sado. No comunicado da compra, a Viacom ressalta 
que, “como parte da rede MTV, a Xfire será mais capaz 
de maximizar suas receitas com publicidade por meio 
de marketing mais agressivo, de maior presença global 
e da integração com outras empresas da companhia 
voltadas para o mesmo segmento”.

No Brasil, a MTV já protagonizou campanhas em games 
no ano passado, em uma ação para divulgação do prêmio 
VMB dentro do RPG online Ragnarök. Durante o período 
da promoção, o som emitido pelos personagens no mo-
mento em que soltavam determinadas magias remetia 
aos indicados ao prêmio. A variedade de formas com que 
é possível anunciar no game é imensa, já que se trata de 
um mundo paralelo no qual se podem criar eventos e in-
serir, além de magias, novos itens e espaços. “Estamos 
há um ano e meio no Brasil e temos cerca de 1,5 milhão 
de pessoas registradas”, anima-se Andrea Bedricovetchi, 
presidente da LevelUp!, empresa publisher do Ragnarök. 
Para jogar, é preciso comprar créditos ou pagar uma 
assinatura. Por enquanto, a receita obtida com a publi-
cidade ainda não é significante, mas espera-se que, no 
futuro, possa ser suficiente para reduzir o valor pago e, 
conseqüentemente, ampliar a base de usuários.

A inserção de propagandas em videogames não é recen-
te. “Rastreei anúncios em jogos de fliperama dos anos 
70, e há vários ótimos exemplos no Atari 2600 e no Nin-
tendo”, relata o professor Bogost. A grande diferença é 
que, naquele tempo, os anúncios ficavam gravados para 
sempre nos códigos dos jogos. O novo modelo, baseado 
na internet, torna a publicidade mais relevante do que 
a simples fixação do logo da empresa ao proporcionar 
interatividade. “Avaliamos muito bem as campanhas 
inseridas no Ragnarök. É preciso que elas agreguem 
entretenimento e sejam positivas para os jogadores”, 
atesta Andrea.

Outra maneira de aproximação entre games e publicida-
de é conhecida como advergaming — jogos criados com 
o intuito exclusivo de promover uma marca ou conceito. O 
instituto Yankee Group estima que, em 2008, eles movi-
mentarão US$ 168 milhões nos Estados Unidos. Os pio-
neiros na prática foram os americanos da agência nova-
iorquina BrandGames. Em 1994, a empresa já espalhava 
games promocionais por meio de disquetes. No Brasil, 
o comunicador MSN Messenger tornou-se um dos mais 
populares hospedeiros de jogos desse tipo. Companhias 
como Sadia, Claro, Ford e até a Universidade Mackenzie 
já colocaram seus jogos no programa da Microsoft.

Imagens do RPG online Ragnarök: opções de inserções e ações promocionais
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Fonte: Meio Digital, ano 1, n. 1, p.44-46, out. 2006.




