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O Brasil está expandindo a participação 
no mercado mundial de jogos eletrô-

nicos, que, em 2012, movimentou US$ 70 
bilhões. Desse montante, R$ 2 bilhões es-
tão relacionados à produção nacional e 
ao consumo de games por 45 milhões de 
brasileiros. O cenário mostra potencial de 
ascensão, já percebido por companhias 
como Microsoft, Sony e Ubisoft, que, nos 
últimos anos, expandiram suas operações 
em terras brasileiras. O País é estratégico 
para o futuro do setor. 

Quer seja com games para computador, 
console ou celular, o bom desempenho 
nacional é um dos aliados da Brasil Ga-
me Show (BGS), a maior feira da América 
Latina no segmento, que acontece entre 
os dias 25 e 29 de outubro, no Expo Cen-
ter Norte em São Paulo. A expectativa pa-
ra a sexta edição do evento é chegar a R$ 
60 milhões em volume de negócios, cifra 
20% maior em relação ao ano passado, de 
acordo com Marcelo Tavares, presidente 
da feira, que planeja reunir 150 mil visi-
tantes e mais de cem expositores.

Atentas a esse filão, empresas como 
Coca-Cola, Unilever, Rede Globo e Sport-
TV têm aumentado o uso do advergame, 
peças criadas para receber o  conteúdo 
publicitário e expandir a interação com 
o usuário num momento de diversão, e 
do in game advertising (ações dentro de 
jogos). Para atender à demanda, o Cli-
ck Jogos, portal de entretenimento hos-
pedado no UOL, há um ano conta com 
uma área comercial própria para pros-
pectar clientes e trabalhos relacionados 
à inserção das marcas em jogos — antes 
esse trabalho era feito via equipe do pro-
vedor.  A interação, que agora também 

ENTRETENIMENTO

O negócio é jogar
Inserção de conteúdo publicitário em jogos eletrônicos tem impulsionado 
mercado brasileiro, que movimenta, por ano, R$ 2 bilhões
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pode ser feita por meio de aparições dos 
logos nos games e compra de canais no 
site, já resultou em mais de 20 parcerias. 

“Entender o objetivo do anunciante 
é a chave para desenvolvermos um ga-
me com bons resultados. A publicida-
de tem de estar dentro de um jogo bom, 
porque dessa forma atrai a audiência, re-
tém o usuário e expõe a marca”, explica 
Luiz Gonsales, vice-presidente de estra-
tégia corporativa, do Click Jogos. Com o 
aumento da procura, ainda neste ano, a 
plataforma pretende lançar três portais 
direcionados ao público infantil, perso-
nalizados para meninos e meninas.

Entre 23 de abril e 14 de outubro des-
te ano, Ades e Kibon, que utilizam o site 
como divulgação e contato com o públi-
co tween, contabilizaram mais de cinco 
milhões de visitas ao espaço alojado no 
Click Jogos. Tavares, presidente da BGS, 
destaca os anúncios estampados nas la-

terais do campo de futebol do Fifa 14 co-
mo outro modelo eficiente desse uso. “Nas 
partidas de times brasileiros, as placas de 
publicidade mostram com naturalidade 
anúncios de SportTV, Esporte Espetacu-
lar e Globo Esporte”, diz. Pesquisa con-
duzida pela Nielsen aponta que, depois 
da abordagem pouco invasiva, a intenção 
de compra pode chegar a 41%. 

A Microsoft, que começou uma ope-
ração no Brasil em 2011 para alavancar a 
produção de Xbox, também disponibiliza 
mídia como fonte de relacionamento en-
tre as marcas e os mais de 40 milhões de 
adeptos dos produtos da empresa espa-
lhados pelo mundo. “No Brasil, o Xbox já 
possui um público maior do que a audi-
ência de muitos canais de TV paga. Uni-
mos o marketing digital à televisão”, afir-
ma Marcos Swarowsky, diretor de pu-
blicidade e online da Microsoft Brasil. A 
companhia americana exibe campanhas 

publicitárias em seus consoles com o di-
ferencial da interatividade. Com o serviço 
é possível criar hotsites, galerias de ima-
gens e oferecer conteúdos exclusivos, caso 
de um minigame de skate elaborado para 
divulgar os produtos da Sprite. Atualmen-
te, Fiat, Disney e Santander estão no ar.

Estreitar o contato com anunciantes é 
o objetivo para 2014 da Ubisoft, publisher 
independente de videogames. A compa-
nhia francesa conquistou 15% de share 
no primeiro semestre de 2013 e se tor-
nou líder no mercado nacional, segun-
do a GFK. “O objetivo é manter essa po-
sição até o fim do ano”, assegura Bertrand 
Chaverot, managing director para Brasil e 
América Latina. Uma das estratégias para 
alavancar o crescimento é fazer parcerias 
com agências para desenvolver conteú-
do customizado. 

Com faturamento de US$ 1,7 bilhão 
por ano, a Ubisoft destina 30% desse va-
lor para inovação. O propósito é desen-
volver um amplo catálogo de jogos visan-
do públicos e plataformas diversificados. 
“Games servem para aprender a dançar, 
matar alienígenas e agora, com a tecnolo-
gia, para as marcas atualizarem conteúdo, 
mesmo depois da venda do produto”, co-
menta. A companhia conta com nove mil 
funcionários, distribuídos em 24 países.

As apostas da Ubisoft para o próximo 
ano são Assassin’s Creed, principal pro-
duto da companhia, e Just Dance 2014, 
que terá a participação da cantora Ivete 
Sangalo, estreia da música brasileira no 
game dançante. “Conteúdo local demons-
tra respeito ao público e incita o engaja-
mento”, explica Chaverot. No entanto, com 
mais de 70 vozes, adaptar uma produção 
global à cultura eleva o custo equivalen-
te à realização de um filme de 30 horas. 
Apenas a dublagem acrescenta US$ 500 
mil ao orçamento de um  blockbuster, que 
pode variar entre US$ 50 milhões e US$ 
100 milhões, divididos entre desenvol-
vimento e divulgação. O retorno finan-
ceiro só vem depois de quatro milhões 
de cópias vendidas. Um exemplo de ca-
se de sucesso é o título Grand Theft Au-
to (GTA) V, que, lançado em setembro, já 
movimentou US$ 1 bilhão, quatro vezes 
mais do que a Take-Two Interactive Sof-
tware investiu para produzi-lo. 

Vídeos com jogos, a febre
Com conteúdos que vão além dos jo-

gos, o Omelete, também hospedado no 
UOL, aproveita a boa fase do mercado 
nacional para incrementar música, cine-
ma e indicações de leituras aos assuntos 
abordados no site. Neste mês, estreará um 
programa no estilo game play em seu ca-
nal do YouTube, uma das maiores audi-
ências do portal do Google. A tecnologia, 
que permite a exibição em alta qualidade 
de vídeos longos, o desenvolvimento de 
games mais complexos e a valorização da 
cultura nerd são alguns dos fatores que 
influenciaram a expansão dos vídeos que 
mostram gamers em ação. Na atração do 
Omelete, Danilo Gentili jogará videoga-
me e Erico Borgo, editor do site, será o es-
pecialista que ajudará o apresentador da 
Bandeirantes a melhorar suas estratégias 
no jogo. O programa é criado em parce-
ria com a escola de games Saga.  

O editor do Omelete compara a fase do 
game nacional com o cinema no Brasil na 
década de 1980, que demorava a receber 
filmes traduzidos. “Há cinco anos, não ha-
via nenhuma marca participando dos jo-
gos no País. É resultado da profissionali-

A francesa Ubisoft, líder no mercado brasileiro, aposta no game Assassins Creed (no alto). Click 
Jogos prepara três novos portais. Uma atração de um site a ser lançado é o jogo Kogama (acima)
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Perfi l em transformação
A imagem de um adolescente 

sentado no sofá o dia todo não 
representa mais a maioria dos 
consumidores de jogos eletrônicos. 
“Pensar em gamers como nicho é um 
equívoco”, dispara Lucas Pestalozzi, 
presidente da Blend New Research, 
responsável por uma pesquisa que 
traça o perfi l do usuário, feita em 
parceria com Sioux e eCGlobal. 
De acordo com os resultados, as 
mulheres são 41% dos fãs de games 
e têm, em média, 32 anos. O local do 
jogo também mudou. Os momentos 
de diversão, seja com celular ou 
computador, são recorrentes no 
ambiente de trabalho e isso não 
representa necessariamente perda 
da produtividade, na opinião dos 
entrevistados. As 823 pessoas 
consultadas mostraram que os 

jogadores são multiplataformas e 
costumam utilizar, em média, três 
equipamentos diferentes para jogar. O 
computador ainda domina com 85%. 

No celular, a opção de games é a 
terceira funcionalidade mais usada, 
só perde para ligações e conexão com 
as redes sociais. Dos participantes 
do estudo, 83% assumiram que têm o 
hábito de baixar jogos pela internet, 
mas, deles, apenas 2% costumam 
pagar por isso. Mais da metade, porém, 
já comprou itens que ajudavam no 
desempenho da ação, seja para mudar 
de fase ou ganhar vidas. Na opinião de 
Pestalozzi, a estratégia de cobrar por 
bônus nos games é a mais efi caz para 
monetizar os jogos online. O conteúdo 
publicitário também recebe boa 
aceitação (77%), entretanto 62% não 
gostam quando atrapalha o jogador.

zação do mercado, depois de anos de pi-
rataria. As multinacionais têm investido 
no Omelete para dar suporte e afunilar 
o relacionamento. A preocupação está 
além da compra de mídia”, diz.

O concorrente Judão, parceiro do R7, 
após 13 anos de existência, comemora o 
recorde de visualizações obtidas em seu 
site, que, em setembro, chegou a um mi-
lhão, elevação de 75% em comparação 
ao mesmo período de 2012. “As recentes 
entrevistas em vídeo, que estão atingin-

do um público interessado em celebrida-
des, e o trabalho de novos colaboradores 
diversificaram nossos assuntos. O retor-
no das marcas já está acontecendo. É um 
ciclo virtuoso: quando a audiência cresce, 
as parcerias e os interesses também au-
mentam”, afirma Thiago Borbolla, funda-
dor e editor-chefe do Judão. O número de 
visualizações foi alavancado ainda mais 
pelo anúncio de que o ator Ben Affleck in-
terpretaria Batman nos cinemas.
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Expectativa da Brasil Game Show, maior feira do setor na AL, é gerar R$ 60 milhões em negócios 
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O MUNDO PRECISA 
DE BOAS IDEIAS.
E AS BOAS IDEIAS 
PRECISAM 
DO SEU VOTO.

Ajude a escolher as melhores campanhas 
na 9ª edição do Prêmio Renato 
Castelo Branco de Responsabilidade 
Socioambiental na Propaganda.
Confira as campanhas finalistas e vote naquela 
que melhor usou a criatividade pensando 
no futuro do planeta. Porque, assim como 
as grandes ideias, seu voto também 
é importante para transformar o mundo.

Acesse: prcb.espm.br 
e escolha a melhor.

Para confirmar sua presença na noite de 
premiação acesse: www.espm.br/prcb2013

Vote na sua campanha preferida

CATEGORIA EMPRESAS
ANUNCIANTE AGÊNCIA CAMPANHA
Antarctica AlmapBBDO Catraca da BOA

Cartoon Network Cartoon Network Latin America e O2 Produções Chega de bullying

Coca-Cola WMcCann Neste Natal ajude a levar magia para todos

Direcional Engenharia Plan B Felicidade da casa própria

Ecobenefícios DM9 Sul Dia Mundial da Alimentação

Ecovia Terremoto Propaganda Não corra

Fiat e DC Comics Leo Burnett Tailor Made Abraço herói

Fundación Mapfre Yes Brasil 5 km a mais

Guaraná Antarctica DM9 Garrafa reciclável

Itaú Africa #issomudaomundo

Itaú DPZ Leia para uma criança

Kibon Torke+CC Rua da Felicidade

Kibon New Content Corrente da felicidade

Livraria da Vila, Cesta Nobre e Leo Burnett Tailor Made Leo Burnett Tailor Made Projeto Leitura Alimenta

Oi NBS Orelhão mágico

Outback Brasil Leo Burnett Tailor Made Donor cable

Sou BH RC Bolacha de chopp magnética

UOL Africa Conteúdo impróprio para crianças

¡Venga! Bar de Tapas DM9 Rio No me venga com wi-fi

CATEGORIA ESPECIAL
A.C. Camargo Cancer Center JWT Brasil Superfórmula para lutar contra o câncer

AfroReggae JWT Brasil Xixi elétrico

Casa do Zezinho AlmapBBDO Ajuda

Detran RS Escala Rodas

Exército de Salvação WMcCann T-shirt

Hemorio Binder Hemorio Doação de Sangue

Hospital do Câncer de Barretos WMcCann Voo contra o câncer

Ministério da Saúde Agnelo Pacheco Vacinação contra a paralisia infantil

Movimento Bandeiras Brancas Bruno Barbosa (produção independente) A pedofilia pode estar em você

Obra do Berço DM9 SOS por SMS

Organização Pan-Americana de Saúde Propeg Bebida e direção

Rede Banco de Alimentos DM9 Sul O ponto de vista da fome

Santa Casa de São Paulo Y&R QR Code

Shopping VillaLobos Loducca A loja vazia
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 36-37, 21 out. 2013.

Text Box
Anúncio




