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WOODS

● Tacada
A Eletronic
Arts aprendeu
com o sucesso
de jogos como
FarmVille e o
novo game
não precisa
ser instalado
no PC

VD
A primeira vez que encontrei Ti-
ger Woods, em 2005, fiquei es-
pantado ao me ver conversando
com uma pessoa de verdade. Pa-
rados em um Central Park deser-
to, ele dispensou a meia dúzia de
assessores que o acompanha-
vam e passamos quase 15 minu-
tos conversando só sobre games.
Agradável, ele se empolgou ao
contar como gostava do game So-
com, sobre fuzileiros navais, pelo
fato de seu pai ter sido soldado.

Na segunda ocasião em que en-
contrei Tiger Woods, em junho
do ano passado, simplesmente
não consegui enxergar aquele ca-
ra do Central Park. Em uma loja
da Nike em Nova York, cercado
por câmeras e microfones em to-
dos os lados, ele me olhou direto
nos olhos e disse que já não passa-
va mais tanto tempo jogando
pois estava muito ocupado com
sua mulher e seu filho.

Como milhões de pessoas ao
redor do mundo. eu também
comprei imagem que ele vendia.
Com o passar dos anos, algo mu-
dara. O que não mudou foi o fato
de que Woods continua sendo o
melhor golfista do planeta e isso
parece ser a única coisa que im-
porta para a Eletronic Arts, que
lançou na terça passada o Tiger
Woods PGA Online.

As marcas Accenture e Gatora-
de, que patrocinavam o atleta,
abriram mão dele depois do es-
cândalo de infidelidade e brigas
com a mulher que culminou
com o anúncio de que era vicia-
do em sexo e estava se afastando
do esporte. E você não vai ver
nem a Nike, que ficou do seu la-
do no escândalo, promovendo
uma nova linha de produtos de
Tiger Woods na semana passa-
da, na qual ele voltou ao golfe

profissional. Mas a Eletronic
Arts, amparada em extensas pes-
quisas de mercado, determinou
que o homem de 40 anos que tra-
balha em escritórios e joga golfe
– público-alvo do game Tiger
Woods PGA Online – não liga para
a vida conjugal de Woods. Ou ao
menos não se importa a ponto
de deixar de comprar o game.

E talvez não seja mesmo o ca-
so: Tiger Woods PGA Online é fa-

buloso. Milhões de horas
de trabalho serão per-

didas para sempre
por causa dele – e
isso é o maior elo-
gio que um game
pode receber.

Golfe social. Ao
contrário dos jogos an-

teriores da série Tiger
Woods PGA Tour, você
não terá de ir até a loja

para comprar o jogo. Bas-
ta acessar TigerWoodsOn-
line.ea.com, instalar um

plugin no navegador e
escolher se você pre-

fere jogar em Peb-
ble Beach, St. An-

drews ou ou-
tros percur-

sos do
game.

Você pode jogar de forma gra-
tuita ou pagar para acessar con-
teúdo adicional, como personali-
zar torneios com seus amigos. A
Eletronic Arts aprendeu algo
com o sucesso que games sociais
como Mafia Wars, do Facebook,
estão fazendo no que diz respei-
to a modelo de negócios – primei-
ro atraia o jogador e depois con-
vença-o a pagar por algo (o game
não tem propagandas dentro de-
le, mas isso pode acontecer no
futuro).

“Esse será um assassino de
produtividade”, disse Peter Moo-
re, presidente da EA Sports. Ele
tem boas razões para se orgulhar
disso. Tiger Woods PGA Online é
um título importante para ele,
para a empresa e para os games
de esportes como um todo.

A Eletronic Arts já vendeu
mais de 25 milhões de cópias de
jogos da série Tiger Woods, des-
de seu lançamento em 1999. O
investimento para o novo game
online foi de milhões de dólares,
disse Moore, o que não é tanto
assim para um jogo com um no-
me tão forte. A EA ainda preten-
de lançar um novo game de Tiger
Woods para consoles em junho.

Moore foi claro sobre as cir-
cunstâncias que envolveram a
criação e o processo de venda
desse jogo. No que diz respeito
ao escândalo envolvendo Woo-
ds, foi taxativo: a Accenture asso-
ciava a sua imagem à de Tiger
Woods, a pessoa (“sabemos co-

mo um tigre se sente”); os ga-
mes de golfe da EA são estri-

tamente sobre Woods,
o atleta.

“Para nós, Ti-
ger Woods é o

produto”, acres-
centa Moore. “Ele

está absolutamente as-
sociado ao game. Não é apenas
um dos pontos principais do pro-
duto. Não são 50 golfistas e ele é

mais um. Tiger Woods foi essen-
cial e se integrou completamen-
te em muitos aspectos desse jo-
go e é diferente de contratar um
franco-atirador que pode ser tro-
cado indefinidamente.” Moore
garante que a EA nunca pensou
em desistir do jogo e que a equi-
pe de desenvolvimento não pa-
rou de trabalhar um dia sequer.

Dito tudo isso, umas das prin-
cipais atrações de Tiger Woods
Online para você, o jogador, é
criar seu próprio avatar e com
ele disputar torneios e buscar
uma melhor colocação no ran-
king. No começo, seu persona-
gem só consegue acertar apenas
as jogadas mais fáceis, mas você
pode melhorar suas habilidades
até o momento em que é possí-
vel acertar tacadas de longa dis-
tância. E sobre o golfe em si, o
novo game o transfere a uma rea-
lidade alternadamente recom-
pensadora e enlouquecedora

Os gráficos não estão em pé de
igualdade com os games mais
avançados de consoles ou PCs,
mas ainda são muito bons e im-
pressionantes se levado em con-
ta que este é um game jogado por
meio do navegador online.

A Eletronic Arts, como todo o
resto da indústria de games, está
tentando se adaptar a um futuro
em que os jogos (e outros produ-
tos de entretenimento) serão
consumidos não em uma mídia
física, mas sim via internet. Tiger
Woods Online é um excelente co-
meço, mas é uma pena que na
esteira venha tanta bagagem rela-
cionado ao comportamento pes-
soal de Woods.

Quanto ao próprio Tiger Woo-
ds, espero que ele esteja jogando
mais videogame nos últimos
tempos. E também espero que
se eu o encontrar uma terceira
vez, ele fale comigo sobre tudo
isso, de uma pessoa – e gamer –
de verdade para outra.

Na mesma semana em que o atleta voltou ao golfe profissional, os jogadores da série de games da EA
que leva o nome do astro voltarão às suas tacadas virtuais, agora jogadas em versão online e gratuita
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Mas o poder dos virais tam-
bém já se virou contra Tiger
Woods. Após a série de es-
cândalos conjugais, a Nike
lançou um vídeo no qual a
câmera focaliza um Tiger
Woods angustiado. Ao fundo,
uma gravação do pai do atle-
ta (que já morreu) em que
ele dizia “querer entender os
motivos do filho”. Na versão
modificada, o áudio é a men-
sagem de voz que ele deixou
para uma das amantes.
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Quando descobriram que Ti-
ger Woods PGA Tour 2008
continha um erro que permi-
tia que Tiger andasse sobre
a água, a série de jogos teve
sua reputação abalada. O
trecho apareceu no YouTube
e foi chamado de “Jesus
Shot”. A (ótima) resposta da
EA veio em um comercial em
que o próprio Woods jogava
sobre um lago com a mensa-
gem: “Não é um erro. Ele é
bom mesmo”.
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