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Game on 
Jogos eletrônicos inspirados na programação fortalecem o meio TV, cativam a audiência 
e geram novas oportunidades comerciais para os canais. 

a batalha por 
manter e aumentar 
os índices de 
audiência, 
conquistando a 

atenção do público, cada vez mais 
dispersa e voltada para os novos 
meios, os canais de televisão 
conseguiram fazer de um possível 
inimigo um poderoso aliado. Os 
jogos eletrônicos baseados na 
programação televisiva vêm sendo 
cada vez mais requisitados. 

"O jogo proporciona ao 
público a possibilidade de ficar 
mais na série", destaca Luiz 
Gustavo Pinto, gerente de novos 
negócios para web da Sony para 
América Latina. 

No final do ano passado, o 
canal A X N lançou um concurso 
cultural sobre a série policial 
"CSI" e a programadora solicitou 
à ComuniClick, produtora 
paulistana de conteúdo para web 
e dispositivos móveis com foco em 
games, o desenvolvimento de um 
jogo eletrônico. O game ficou 
disponível na Internet para o 
Brasil e América Latina. Com base 
em um cenário virtual, o jogo 
dava ao usuário elementos para a 
investigação de um crime, como 
luvas, pó para colher digitais e luz 
negra. Após navegar neste 
ambiente, o internauta era 
convidado a gravar um vídeo, 
levantando uma teoria sobre o 
assassinato. Os autores das 
melhores teorias ganharam 
viagens a Miami, Nova Iorque e 
Las Vegas e câmeras fotográficas. 
A escolha foi dos próprios 
participantes. 

Pinto observa que, com o 

passar dos anos, houve uma mudança 
no perfil destas iniciativas. "Antes, os 
games eram mais focados na ação do 
usuário. Agora o foco é a interação", 
diz. A programadora já usou a web 
para promover outras atrações. Na 
quinta temporada de "Lost", os 
telespectadores eram levados ao site 
do A X N para gravar suas teorias sobre 
os mistérios da ilha. O reality "Brazil's 
Next Top Model", do canal Sony, 

também ganhou uma ação na 
Internet. Na terceira temporada, 
foram disponibilizados aplicativos 
para que o usuário criasse uma 
camiseta; na segunda edição, o 
internauta poderia criar todo o 
visual de uma modelo. "Para a 
gente, o retorno é interessante. 
Nosso core business é a TV por 
assinatura. A Internet é 
complemento. A gente consegue 
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"Com o Cartola, a pessoa tem um engajamento com o esporte e 
com o canal bem maior. Ela precisa saber de tudo o que está 

acontecendo em todos os times, não apenas no seu. Ela acaba 
consumindo mais mídia do segmento esportivo como um todo." 

Gustavo Freudenfeld, da SporTV 

recall para as nossas séries", 
explica Marcelo Gomes, 
diretor de marketing da 
programadora, lembrando 
que mais do que 
oportunidades comerciais, a grande 
contribuição dos games é gerar o 
engajamento entre consumidores, 
marcas e produtos. 

Programas como "9 M M : São 
Paulo", "24 Horas", "The Cell" e "Os 
Simpsons" têm jogos no site do canal 
Fox. "As séries de ação e as séries 
animadas são os grandes drives de 
conteúdo para games. 0 conteúdo 

pegar todos os fãs e trazer para o 
site do canal", explica o gerente de 
novos negócios, contando que no 
período de promoções culturais o 
site do canal registra aumento de 
tráfego de 15% a 20%. Os jogos 
oferecem algumas vantagens. Com 
a ação envolvendo o game de 
"CSI", foram 30 mil vídeos vistos 
no Brasil e na América Latina. 
"São dois caminhos: o primeiro é 
o tráfego, retorno. 0 segundo é o 
aumento da possibilidade de 
entrega de mídia para o 
anunciante", afirma. 

A Sony não trabalhou com 
anunciantes no game de "CSI", 
mas pretende fazê-lo em outras 
oportunidades. Segundo Pinto, a 
programadora tem novos projetos 
envolvendo games e um deles 
deve ser lançado entre março e 
abril após a estreia da sexta e 
última temporada da série "Lost" 
no A X N . A ideia é desenvolver um 
jogo no modelo ARG (Alternative 
Reality Game), em que o 
participante é colocado em uma 
realidade alternativa ao universo 
da série e desenvolve tarefas 
inspiradas na trama para ser, por 
exemplo, um integrante da 
próxima equipe do Projeto 
Dharma, ou desvendar os 
mistérios dos números ou das 
conexões entre personagens. 

TV paga 
Os canais pagos já 

descobriram há algum tempo 
esta ferramenta de combate. A 
Fox, por exemplo, utiliza games 
baseados nas atrações dos seus 
canais desde 2007. "É uma 
forma efetiva de criar 
envolvimento com nossas 
marcas e nossos produtos. Gera 
tráfego para os nossos sites e 

tido boas experiências 
com os games 
baseados nos 
campeonatos de 
futebol, os fantasy 
games. A premissa 
desses jogos é que o 
internauta assuma o 
papel de técnico virtual 
e escale um time, 
contando com todos os 
jogadores que 

disputam o campeonato. A 
pontuação dos usuários é obtida 
de acordo com a performance dos 
jogadores nas partidas reais. O 
SporTV lançou em 2005 o Cartola 
FC sobre o Campeonato 
Brasileiro, desenvolvido em 
parceria com a Globo.com. O 
número de usuários registrados 
no jogo vem crescendo ano a ano. 

A RECORD ENTRETENIMENTO APOSTOU NO CELULAR E 
DESENVOLVEU UM JOGO BASEADO NA NOVELA "OS 
MUTANTES" PARA O PÚBLICO INFANTIL E PRÉADOLESCENTE. 

dessas séries tem alta afinidade com o 
público jovem, que representa a maior 
fatia de usuários dos nossos games", 
destaca Gomes. Ele conta que muitos 
dos lançamentos que a programadora 
planeja para 2010 virão 
acompanhados de games. 

Fantasia e realidade 
Os canais de esporte também têm 

Em 2007, eram 475 mil. No ano 
seguinte, o número chegou 822 
mil e, em 2009, atingiu um 
público de 1,764 milhão 
internautas, um aumento de 
quase 100%. 

"Com o Cartola, a pessoa tem 
um engajamento com o esporte e 
com o canal bem maior. Ela 
precisa saber de tudo o que está 

acontecendo em todos os times, 
não apenas no seu. Ela acaba 
consumindo mais mídia do 
segmento esportivo como um 
todo", explica Gustavo 
Freudenfeld, gestor da área de 
novas mídias do SporTV. 

De acordo com Freudenfeld, 
em 2009, o canal abriu 
oportunidades comerciais no 
game pela primeira vez. "0 
mercado já demonstrou 
interesse. A partir de 2010, a 
parte comercial será grande", 
conta o executivo. Além dos 
displays no site, a equipe 
comercial do canal estuda 
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novas propostas de parceria. 
Com o êxito do Cartola, o canal 

tem buscado novas maneiras de 
buscar a participação da audiência 
pela Internet. Neste ano, o canal 
lançou o bolão virtual Chute Certo 
SporTV, em que o usuário pode 
fazer suas apostas sobre os 
campeonatos carioca, paulista, 
mineiro, gaúcho, paranaense e 
catarinense, além da Copa do 
Brasil, Taça Libertadores e as 
séries A e B do Brasileirão. 0 
aplicativo está disponível no site do 
canal. A ferramenta permite a 
criação de ligas entre amigos. 
Entre os prêmios, uma TV de LED 
55" Full HD e um Blu-Ray Player, 
que contemplarão o jogador com 
mais pontos durante toda a 
temporada, e 10 TVs de LED 32" 
Full HD e Blu-Ray Players para os 
vencedores de cada campeonato. 
Além disso, os melhores jogadores 
de cada semana serão premiados 
com um kit SporTV. Para a Copa do 
Mundo, o canal também prepara 
um bolão que deve entrar no ar em 
abril, com premiação em cada um 
dos 74 jogos do evento esportivo. 

A ESPN, que também realiza 
bolões para o Campeonato Brasileiro 
e Copa do Brasil, experimentou em 
2009 trazer para a audiência 
brasileira um fantasy game inspirado 
em um campeonato internacional: o 
UEFA Champions League. "A 
experiência foi surpreendentemente 
positiva. No começo tivemos até que 
ter uma atenção especial com os 
nossos sevidores, tamanha foi a 
procura de fãs de esportes se 
cadastrando no Fantasy. Em pouco 
tempo havia mais 
pessoas participando do 
game no Brasil do que no 
nosso site em espanhol e 
no da Inglaterra 
somados", comemora o 
diretor de novos negócios 
da ESPN, José Papa Neto. 

Novas 
oportunidades 

Embora os canais 

pagos já tenham percorrido um 
caminho maior no campo de jogos 
eletrônicos, a TV aberta já faz 
algumas investidas. Em 2009, a 
Record, aproveitando os bons índices 
de audiência da terceira parte da 
novela "Os Mutantes", principalmente 
entre o público jovem, lançou um jogo 
para celular, voltado para crianças e 
pré-adolescentes. O game foi 
desenvolvido pela equipe de novas 
mídias da Record Entretenimento, 
braço da emissora paulista voltado 
para entretenimento e cultura, e 
distribuído às operadoras de telefonia 
móvel por uma integradora. 0 modelo 

é o de SMS, com divisão de 
receitas entre as empresas 
envolvidas. "A gente quis 

"São dois caminhos: o 
primeiro é o tráfego, 
retorno. O segundo é o 
aumento da possibilidade 
de entrega de mídia para 
o anunciante." 
Luiz Gustavo Pinto, da Sony. 

inovar, testar uma coisa nova e 
deu certo", conta Márcia Magatti, 
analista de novas mídias da 
Record Entretenimento. O game 
foi lançado há um ano e, de 
acordo com Márcia, tem saída até 
hoje. "0 resultado foi satisfatório. 
Agora estamos estudando o 
lançamento de mais games 
baseados em programa de ficção, 
aqueles que estão no ar com 
bons índices de audiência", 
adianta a analista. 

A Globo também fez um teste 
com a novela "Três Irmãs", em 
2009. A emissora encomendou à 
paulistana Webcore Games, 
especializada em advergames, a 
criação de um jogo para a web 
que envolvesse o surfe, esporte 
que fazia parte da trama da 
atração. A empresa desenvolveu o 
game batizado de Surfínia, um 
tabuleiro digital que mesclava o 
conteúdo da novela a um 
campeonato de surfe em 3D. 
A performance no campeonato 
poderia render prêmios semanais 
aos usuários. 

De acordo com Fernando 
Chamis, CEO da Webcore Games, 
a intenção da emissora era 
aproximar as plataformas TV e 
Internet. "A ideia era que a pessoa 
que jogasse o jogo fosse assistir à 
novela também. Havia, por 
exemplo, um jogo da memória 
com os casais da novela", lembra 
Chamis. Além de integrar o 
conteúdo da novela, o briefing da 
emissora pedia também uma 
extensão para a venda de 
patrocínio. No caso de Surfínia, a 
marca de cosméticos Embelleze foi 
a patrocinadora exclusiva. "Eu 
acho superinteressante este tipo 
de projeto. Muita gente passa mais 
tempo na Internet que na TV. A 
tendência é o desenvolvimento de 
projetos cross media. A TV tem 
que começar a vender um pacote 
de mídia", ressalta o executivo. 

Chamis compara o tempo de 
exposição da marca nos games e 
na televisão: em Surfínia, a média 



foi de 15 minutos contra 
os 30 segundos da TV. 
Ele também destaca 
que, com os jogos, é 
possível atingir todo o 
tipo de público, não só 
homens entre 15 e 20 
anos. "Pesquisas já 
mostram que as 
mulheres já são 40% do 
mercado jogador e que o 
público que mais joga é 
o de 30 a 40 anos", diz. 

O executivo acredita que a 
programação de TV abre, dessa 
forma, campo de trabalho para os 
desenvolvedores de games, 
principalmente para jogos 
voltados para a web e celular. 
Segundo Chamis, a Webcore 
Games já tem outros projetos com 
a própria Globo. Outra frente em 
que a empresa aposta é a TV 
digital. "Nesta fase, a TV digital 

"Nesta fase, a TV digital ainda está um pouco devagar por causa 
do canal de retorno. É uma área que vai gerar bastante demanda 
e pouca gente está olhando para este mercado." 
Fernando Chamis, da Webcore Games 

ainda está um pouco 
devagar por causa do canal 
de retorno. É uma área que 
vai gerar bastante demanda 
e pouca gente está olhando 
para este mercado", afirma. 

A Comuniclick, que desenvolveu o 
game de "CSI" para a Sony, também 
aposta no desenvolvimento do mercado 
de jogos inspirados na programação de 
TV, principalmente para os canais 
pagos. Segundo Fábio Menozzi, 
responsável pela área de produção da 
empresa, novos projetos neste campo 
estão sendo prospectados. Menozzi 
acredita que os novos modelos devem 
agregar as redes sociais. "Você pode 
desenvolver um jogo ao qual o usuário 

tem acesso por uma senha que é 
transmitida no intervalo comercial 
do canal. A senha para uma 
próxima fase do jogo pode ser 
divulgada no Twitter", explica ele. 
"Isso leva o usuário a assistir TV e 
aumentar a audiência do canal. É 
possível até acompanhar as 
métricas e observar o quanto a 
divulgação das senhas no intervalo 
gerou de audiência". 

Tanto para desenvolvedores, 
que vislumbram novas demandas 
de trabalho com a programação de 
televisão, como para os executivos 
dos canais, que estão aprendendo a 
tirar vantagens desta ferramenta, o 
jogo está apenas começando. 
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