


Massive Inc., oferecem uma tecnologia que permite
aos desenvolvedores deixar espaços em branco" para

publicidade no período da criação do jogo, para posterior
comercialização

A Massive Inc., por exemplo, foi comprada pela Microsoft para
atuar nos jogos de console do Xbox. Em seu primeiro trabalho,
realizado em 2004 para o jogo Halo 2, a empresa faturou a
bagatela de US$ 125 milhões de dólares no primeiro dia. Na
época, Marcelo Sanflago, Diretor da MídiaClick, comparou o feito

ao do filme Homem Aranha 2, recordista de bilheteria em um
único dia nos Estados Unidos, que arrecadou US$ 40,4 milhões de
dólares. "Isso confirmou a febre dos games, que tomou o mundo
de assalto, principalmente após o Lançamento dos consoles que
permitem que você jogue contra outras pessoas pela Internet",
afirmou Marcelo Santiago, em seu Blog pessoal.

No que diz respeito a jogos pela Internet, por exemplo, é possível
saber, em tempo real, quem e quantos viram uma determinada

peça. Nos games, a publicidade bem aplicada atinge em cheio
o público alvo, pois quem adquiriu um determinado jogo é
porque gosta do gênero e, se houver publicidade inserida nele,
será voltada para algum produto que esteja de acordo com o
seu perfil. Jogos como Ragnarok, Time Hunt e Habbo Hotel,
faturaram, em 2005, US$ 5 bilhões de dólares.

Segundo Marcelo Coutinho, Diretor-Executivo do Ibope
inteligência, na época, a categoria "jogos on-line" respondia
por 4% do tempo total de uso domiciliar de internet em nosso
país, contra 7,2% nos EUA, e 3,8% na Espanha. Hoje, esse
número dobrou, e a previsão para 2009 é ainda mais otimista.
O jornal O Estado de S. Paulo noticiou que uma consultoria
norte-americana projetou que o gasto em publicidade em
jogos saltará de US$ 80 milhões, em 2005, para mais de
US$ 400 milhões de dólares, em 2009.

A Webzen, produtora sul-coreana de videogames, por sua vez,
firmou um acordo com a Massive Inc. para inserir promoções
em seus jogos. O acordo publicitário, o primeiro a ser fechado
pela produtora de jogos on-line Webzen, marcou a entrada da
Massive Inc. no mercado asiático.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados. Os
primeiros jogos incluídos no acordo foram Huxley e AUPoints



Bulletin. Esses games, ambientados em cenários urbanos
virtuais, pertencem à categoria de "Massivety Multiptayer
Online Games", a qual permite a interação de milhares de
jogadores simultaneamente.

A tecnologia da companhia permite aos anunciantes fazer
campanhas on-line, em áreas geográficas específicas e por
determinados períodos de tempo, em vez da compra de
um espaço previsto no software do jogo. O novo meio de
propaganda, cujas previsões apostam no que pode vir a ser um
mercado mundial de mais de US$ 3 bilhões de dólares, em 2010,
promete conectar anunciantes a um público que passa mais
tempo jogando na Internet do que diante de mídias tradicionais.

Nos jogos de plataforma, algumas pessoas
serviram como "cobaias" para essas ações. No
Crazy Taxi, da Sega, por exemplo, o jogador
deveria Levar os passageiros ao seu destino no
menor tempo possível. Pelo trajeto, podia-se passar,
ou até mesmo parar em lojas do McDonalcTs, da
Pizza Hut e do KFC. A exposição de suas lojas
em cenas do game serviu para fixar suas marcas,
e até mesmo levaram vários jogadores a dar
uma "paradinha", para pedir uni sanduíche ou
uma pizza.

Hoje, o recém-lançado
TheSimss, da EA
(Eletronic Arts) em
parceria com a IGA,

empresa especializada no
segmento de publicidade em
jogos, foi projetado gerar mais

lucro pelos anúncios do que
por vendas.

A EA desenvolveu uma
plataforma de publicidade
dinâmica dentro do jogo que
vai além do mero outdoor
virtual, incluindo produtos e
marcas diretamente na jogabilidade. Um Sim (personagem
do jogo) que estiver com dor de cabeça, por exemplo, poderá
comprar analgésicos de determinada marca; da mesma forma,
cartazes de filmes serão atualizados automaticamente em
frente ao cinema da cidade.

Segundo dados da ínterpret´s Gamemeasure, o The Sims 2
atingiu 16,5 milhões de jogadores, cada um gastando, em
média, 47,6 horas com o jogo. A estimativa é que a terceira
seqüência da franquia supere, e muito, esse número.

A Sony criou uma unidade de publicidade para promover as

marcas e os produtos dentro de jogos: o mundo virtual Home.
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