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Em Nova York, empresa de publicidade cria tecnologia para venda de comerciais em jogos online 
e conquista grandes anunciantes  
  
 Na língua do videogame, qual desses comandos parece não combinar: golpear, matar dragões ou 
ver propaganda da Sprite? É uma pegadinha: todos combinam. Pelo menos para Mitchell Davis, 
para quem propagandas e produtos logo vão ser integrados aos games na forma de narrativas e 
ação. Até agora, os anúncios apareciam ocasionalmente e ao acaso nos videogames.  
 
Mas Davis, executivo-chefe da Massive, uma nova agência de propaganda com sede em Nova 
York, espera trazer uma abordagem de marketing mais agressiva à mídia interativa. Ele quer 
aumentar as placas e colocar produtos dos principais anunciantes nos mundos virtuais dos jogos 
de esportes, tiro e estratégia. 
 
Por enquanto, as propagandas da Massive só aparecerão em jogos de computador conectado à 
internet. Mas eventualmente a tecnologia da empresa vai funcionar em jogos de Playstation 2 e 
Xbox, se tiverem conectados à internet. 'Ao passar de fase e de zona, novas propagandas 
aparecerão', contou Davis, de 43 anos.  
 
'Pode surgir uma propaganda do Mötley Crue e, no minuto seguinte, uma do T-Mobile.' Ex-
executivo da Britannica. com, Davis assinou acordos com dez grandes anunciantes de jogos, 
incluindo Take-Two Interactive e Vivendi Universal Games, que, juntas, vão incluir o software da 
Massive em 40 jogos até o final do ano. 
 
Ele também assinou acordos com anunciantes como Dunkin´ Donuts, Intel, Paramount Pictures, 
Coca-Cola, Honda e U niversal Music Group, para colocar seus anúncios com as editoras de jogos. 
Analistas e executivos da indústria disseram que Davis não é o primeiro empresário que tentava 
dar o pontapé inicial no negócio de anúncio s de videogame, mas que ele provavelmente é o único 
a construir uma agência de publicidade com essa idéia. 
 
Há, no entanto, muitos céticos. Alguns jogadores estão preocupados com a distração que 
anúncios podem causar e alguns criadores de games se preocupam com a necessidade de mudar 
os desenhos para satisfazer os anunciantes. 'Não quero pegar uma espada com o logotipo da 
Nike', disse Jeff Evertt, jogador e programador de videogames. 'Mas propagandas menos intrusas 
de produtos não me incomodam.' Brian Fisher, outro jogador e programador, concorda. 
 
 'Se o personagem bebe uma Pepsi para ganhar pontos de saúde, isso não me irrita.' Tanto Fisher 
quanto Evertt disseram que se incomodariam se anunciantes tentassem ditar como e quando os 
anúncios devem aparecer. 
 
A Eletronic Arts, maior produtora de jogos do mundo, não assinou acordo com a Massive porque 
os executivos da empresa disseram que a tecnologia da empresa não havia sido testada. 
Eles também tomam cuidado para que a qualidade dos jogos não seja comprometida em razão 
dos ganhos com anúncios, que ainda são pequenos. 
 
Atualmente, a empresa vende anúncios em jogos que não são jogados online, e tem ganhos 
limitados. Apesar de alcançar US$ 4 bilhões em vendas no ano passado, a Electronic Arts 
arrecadou apenas US$ 10 milhões com comerciais. 
 
Isso pode mudar se editoras de games procurarem novas fontes de lucro para contrabalançar o 
crescimento do custo de produção dos jogos, que chega a US$ 20 milhões, sem as despesas com 
marketing. 
 



Ao mesmo tempo, publicitários buscam novas formas de atingir os homens de 18 a 34 anos de 
idade, um público que cada vez mais abandona a TV e gasta mais tempo com games. 'Este é o 
caminho que editores estão procurando para aumentar seus l ucros', disse Evan Wilson, analista 
industrial da Pacific Crest Securities. 
 
Wilson acrescentou que o uso de comerciais era 'quase inevitável em jogos de massa'. 
Um grande desafio está sendo convencer os anunciantes de que eles podem medir a eficiência dos 
anúncio nos jogos. 
 
Para resolver este problema, Davis assinou um acordo em dezembro com a Nielsen, companhia 
que rastreia a audiência na TV, para usar o software da Massive para medir se os jogadores estão 
vendo as mensagens comerciais nos jogos. 
 
O software permite que divulgadores de jogos reservem locações dentro de um jogo para colocar 
propagandas. Em um popular jogo de ação chamado Splinter Cell, por exemplo, caixas de navios 
de carga estão estampadas com os nomes dos anunciantes. 
 
A tecnologia torna possível rastrear a freqüência que um jogador se depara com as caixas dentro 
do jogo e transmite a informação para a empresa pela internet. 'A medição é parte-chave da 
proposta', disse Davis.   
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