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Em 2002, quando a Electronic Arts assinou um acordo multi-milionário com o McDonald's para 
inserir hambúrgueres virtuais em uma1, versão online de seu videogame popular The Sims, o 
movimento gerou protestos de jogadores que não gostaram da invasão comercial. 
 
Mas os Sims, família virtual criada por jogadores, estão apenas se tornando mais conscientes 
com relação ao mercado. Agora, quem jogar The Sims 2, versão atual do jogo, poderá 
comprar um pacote (em disco ou online) para decorar as casas das famílias simuladas com 
móveis Ikea. No ano passado, acordo semelhante foi feito com a H&M, loja de departamentos 
sueca, e permite que os jogadores comprem um CD cheio de roupas da grife para os armários 
dos avatares no Sims. 
 
Enquanto a maioria de pacotes contém equipamentos genéricos - um deles, chamado Glamour 
Life, por exemplo, permite que os jogadores escolham móveis e vestidos de gala - o da Ikea 
vai permitir que os jogadores movam itens como o sofá Ektorp e a mesa de café Leksvik do 
arquivo para as casas virtuais. 
 
A Electronic Arts, maior empresa de videogames do mundo, afirma ter feito acordo com a 
Ikea, fabricante de móveis também sueca, em resposta aos pedidos de jogadores em fóruns  
 Queriam móveis mais modernos e realistas. 
 
- Como temos um relacionamento direto com nossos jogadores, eles ajudam a moldar a 
estratégia do produto - explica Nancy Smith, presidente da marca Sims, que vendeu mais de 
100 milhões de cópias. 
 
O acordo é outro exemplo de como os limites tradicionais entre conteúdo pago e material de 
marketing estão diminuindo no mundo midiático. Empresas que vendem produtos e serviços 
estão cada vez mais loucas para pôr seus logos nos programas de televisão e outras mídias em 
vez de confiar em comerciais tradicionais. Companhias de mídia como a Electronic Arts, 
enquanto isso, querem patrocinar acordos para ajudar a recuperar os gastos crescentes dos 
jogos em desenvolvimento. 
 
Para os anunciantes, as bases enormes de fãs de alguns videogames são um público-alvo bem 
rico. O Grand Tneft Auto IV, jogo muito popular, vendeu mais de seis milhões na primeira 
semana. A série Grand Thefi Auto é fabricada pela Take-Two Interactive, que a Electronic Arts 
tenta comprar, apesar de ter recebido vários nãos. 
 
Além dos acordos de patrocínio como o Ikea-Sims, as empresas de jogos tentam vender 
espaços e tempo para anúncios dentro dos games, geralmente em outdoors ou outros 
elementos presentes no cenário virtual. Em jogos online, o espaço de anúncio pode ser 
comercializado em redes por períodos específicos, como ocorre na televisão. 
 
Os analistas, contudo, dizem que os anunciantes estão tímidos em relação a esses anúncios, 
<parte por causa de seu alcance limitado..Algumas redes, por exemplo , trabalham apenas 
com jogos que funcionam em um sistema como o Xbox, da Microsoft, ou PlayStation, da Sony. 
 
Outros anunciantes pode se preocupar com a colocação de suas marcas em um material 
controverso. A franquia Grand Theft Auto é notória devido ; conteúdo violento e sexual, e 
última versão contém só anún cios fictícios, para produtos C( mo o novo fone iFruit, que 
lembra o iPhone da Apple m é promovido com esse slogan "Sem botões. Sem recepção Sem 
capacidade de armazen mento. Só ego." 
 
Michael Goodman, analista c Yankee Group, calcula que, no ano passado, os anunciantes 
gastaram US$ 180 milhões em jogos, ir cluindo patrocínios como o da Ike; Goodman previu 
que os gastos au mentariam para US$ 332 milhos este ano, mas admite a possibilidade de 
baixar essa previsão um pouco uma vez que o crescimento parece menor do que o esperado. 
 



Para anunciantes em busca de um ambiente seguro para suas marcas, as associações parecem 
oferecer uma forma de controle. Além disso, ao colocar o nome do patrocinador no pacote do 
jogo, vão além de simples acordos de inserção de produto como o da Electronic Arts com o 
McDonald's (um acordo semelhante com a Ford Motor permite que as pessoas que jogam Sims 
online baixem carros virtuais da marca sem cobrar nada). 
 
-A Ikea vê a estratégia como um novo canal para atingir os jovens e os que se acham jovens - 
atesta a porta-voz da Ikea, Charlotte Lind-gren, por e-mail. 
 
Os pacotes vão custar cerca de US$ 20. A parceria da Ikea com a Electronic Arts é semelhante 
ao acordo com a H&M, apesar de essa promoção também permitir que os jogadores façam 
parte de um desfile de moda. O design ganhador será vendido nas lojas H&M este ano. 
 
Steve Seabolt, vice-presidente do desenvolvimento da marca global The Sims, confirma que a 
Electronic Arts busca acordos semelhantes com outras empresas. Ele se recusa a dizer qual 
será a próxima, mas destaca como parceiros potenciais empresas como Philips, Electrolux e 
Sony, ou marcas como Starbucks, Dunkin' Donuts, Pepsi, Coca-Cola e livros da Borders.O The 
Sims 3 deve ser lançado ano que vem, com novas características como Centro da cidade 
dotado de várias lojas virtuais (leia-se: oportunidades para anúncios). 
 
A Electronic Arts e a Ikea se recusam a fornecer detalhes financeiros do acordo. Segundo 
Goodman, analista do Yankee Group, enquanto os anunciantes pagam por espaço de destaque, 
neste caso as duas empresas devem ter concordado em repartir a receita das vendas dos 
discos do software. 
 
Para o executivo Steve Sea-bolt, da Electronic Arts, a empresa queria ser flexível para os 
anunciantes pensando no potencial do The Sims. 
 
- Fazemos um esforço enorme para sentar com os clientes e realmente entender seus 
objetivos de marketing - revela. 
 
 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 jun. 2008. Economia p. E8. 


