
Cresce o interesse das marcas em estar nos jogos on-line 
 
Em 2002, quando a Electronic Arts fechou um acordo multimilionário com o McDonald’s para 
colocar hamburgueres virtuais numa versão on-line de seu popular videogame "Sims", a 
iniciativa gerou protestos dos jogadores que se ressentiam da intromissão comercial no jogo.  
 
Mas o Sims, uma família virtual criada pelos jogadores, estão só começando a ter mais 
consciência das marcas. A partir de junho, as pessoas que jogarem o "Sims 2", a versão atual 
do jogo, poderão comprar um "pacote de objetos" (num disco ou on-line) com o qual poderão 
decorar as casas das famílias simuladas com móveis da Ikea. No ano passado, um acordo 
similar foi fechado com a H&M, a rede de varejo sueca de artigos de vestuário, pelo qual os 
usuários poderão comprar um disco repleto de roupas da marca H&M para seus avatares 
"Sims".  
 
Enquanto a maior parte dos outros "pacotes de objetos" contém acessórios - um chamado 
"Vida Glamurosa", por exemplo, deixa os jogadores escolherem de móveis sem rótulo a 
vestidos longo de noite - o pacote da Ikea possibilitará aos jogadores instalarem itens como 
sofás Ektorp e a mesa de café Leksvik nas casas virtuais das famílias.  
 
A Electronic Arts, maior desenvolvedora de videogames do mundo, informou que fez o acordo 
com a Ikea, fabricante sueca de móveis, em resposta aos pedidos feitos nos fóruns on-line dos 
jogadores por móveis mais modernos e realistas para decorarem os ambientes.  
 
"Como temos relacionamento direto com nossos jogadores, eles ajudam a formar a estratégia 
do produto", disse Nancy Smith, presidente do rótulo "Sims", que vendeu mais de 100 milhões 
de cópias em todo o mundo.  
 
O acordo é mais um exemplo de como as linhas tradicionais entre conteúdo pago e material de 
marketing estão se apagando no mundo da mídia. As empresas que vendem produtos e 
serviços estão cada vez mais ansiosas para colocar seus produtos dentro das séries de 
televisão e de outras mídias em vez de depender de comerciais isolados. As empresas de mídia 
como a Electronic Arts enquanto isso, estão procurando fechar cada vez mais acordos de 
patrocínios para ajudar a recuperar o custo crescente do desenvolvimento dos jogos.  
 
Para os diretores de marketing, as imensas bases de fãs de alguns videogames são um 
público-alvo rico e latente, e que cresce a cada dia. Um recente grande lançamento, "Grand 
Theft Auto IV", vendeu mais de 6 milhões de cópias na primeira semana. A série Grand Theft 
Auto é publicada pela Take-Two Interactive, que a Electronic Arts tem tentado comprar, 
mesmo recebendo como resposta um persistente não.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C2.  


