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Quem joga American Waste-
land, último videogame do skatis-
ta profissional Tony Hawk, não po-
de deixar de ver que o rei indiscutí-
vel das rampas é fã dos veículos da
marca Jeep. Enquanto os jogado-
res se movem nas simulações digi-
tais de Los Angeles, da praia de Ve-
nice Beach ao ginásio Staples Cen-
ter, eles encontrarão pela frente
modelos Jeep Wrangle, Grand
Cherrokee e Liberty.

É claro que os veículos e os
anúncios da Jeep não estão lã por
acaso. Pagou-se para isso. Vários
anunciantes, com mais destaque
para nomes como Coca-Cola, Mc-
DonakTs e Nike, vêm anunciando
seus produtos nos videogames há
vários anos. No ano passado, os
publicitários e fabricantes de jo-
gos eletrônicos conseguiram con-
vencer a Nielsen Entertainment a
começar a mensurar o impacto da
inserção de produtos nos videoga-
mes. Isso está atraindo mais dóla-
res para anúncios e deixando os fa-
bricantes de jogos tão dispostos
como as redes de W, talvez até
mais, para abrir suas histórias para
quem oferecer mais.

O negócio dos videogames, que
já é maior do que o e vídeos e
DVDs, obteve US$ 10 bilhões em
vendas em 2005. Com cerca de 100
milhões de residências nos Esta-
dos Unidos com aparelhos de vi-
deogame, segundo a Forrester Re-

search Inc, e com as pessoas cada
vez mais interagindo com os mo-
nitores de vídeo, não é de surpre-
ender que a Nielsen projete que os
gastos com anúncios e colocação
de produtos em jogos aumentarão
de US$ 75 milhões, no ano passa-
do, para US$ l bilhão em 2010.

Os números são alimentados
pelas expectativas com os lança-
mentos dos consoles Xbox 306 e
Sony PlayStation 3, que se conec-
tam à internet de uma forma mui-
to mais avançada do que as versões
anteriores. "Este é um novo mun-
do de interatividade que, para os

O negócio dos jogos, que
já é maior do que o de
vídeos e DVDs, registrou
US$10 bilhões em
vendas em 2005

anunciantes, coloca os jogos no
mesmo plano que a TV a cabo" diz
Tim Harris, da agência de mídia
Starcom MediaVest Group.

A Nielsen esta trazendo vários
dados atraentes para os marque-
teiros. Em American Wasteland,
produzido pela Activision Inc., por
exemplo, a Jeep descobriu que to-
dos os jogadores viam os veículos
em três dimensões em uma média
de 23 vezes a cada 20 minutos. E
96% disseram que os modelos se
encaixaram bem no jogo. Dados
ainda mais bem-vindos para a Je-
ep: 51% dos jogadores de Ameri-
can Wasteland, incluindo os que
ainda não dirigem, disseram que
recomendariam a Jeep para a um

amigo e 65% afirmaram que estu-
dariam comprar um veículo da
marca. "Os jogos se saem muito
melhor do que a TV em tornar o co-
nhecimento da marca em uma
preferência real", diz Bonita
Stewart, diretora de comunicações
interativas da DaimlerChrysler.

Anunciantes gostam do contro-
le que os fabricantes de jogos lhe
permitem ter, em comparação
com a colocação de produtos na
TV. A Ford Motor Co. não soube co-
mo seus veículos apareceriam na
tela na série "24 Horas", da Fox, até
que os episódios estavam pratica-
mente finalizados. Já os executivos
da Chrysler, dona da marca Jeep, e
da Activision discutiram extensi-
vamente sobre a inserção do pro-
duto no jogo. "Com os fabricantes
de jogos, somos mais tratados co-
mo um investidor", observa
Stewart. O executivo-chefe da Acti-
vision, Robert Kotick, diz que a em-
presa recebeu US$ 2 milhões por
inserção de produtos da Chrysler,
Nokia e Motorola. O valor repre-
senta 10% dos US$ 20 milhões em
custos do American Wasteland.

Se os jogos que são comprados
jã são atraentes para os anuncian-
tes, os jogos on-line serão ainda
mais. Em vez de apenas inserir pro-
dutos ou anúncios nas cenas dos
jogos, os anunciantes poderão
comprar anúncios e colocação de
produtos em períodos determina-
dos, por dias, semanas ou meses.
Também poderão ajudar os proje-
tistas a atualizar os jogos com os
seus produtos, em colaborações na
internet com conteúdo relaciona-

do ao jogo. "Ficar competitivo de-
pende do apoio de anunciantes e
não estamos interessados em
anúncios que não façam sentido
ou sejam chatos" diz Kotick

Agora que a Nielsen pode quan-
tificar a audiência dos anuncian-
tes, os projetistas de jogos gosta-
riam de avançar para um sistema
mais estável, no qual as empresas
comprem anúncios de acordo com
tabelas, da mesma forma que com-
pram na W. Isso significaria uma
concorrência mais dura pelos jo-
vens, que já estão abandonando as
Ws nos horários nobres e depois
das aulas em troca dos jogos.

O custo por um anúncio de 30
segundos em programas como Os
"Simpsons" e "CSI" pode variar en-
tre US$ 250 mil e US$ 400 mil, mas
os homens entre 18 e 34 anos re-
presentam apenas, em média, 37%
dessas audiências. No caso dos vi-
deogames, a proporção sobe para
65%. "Se a meta é atingir os ho-
mens (jovens), há muito desperdí-
cio ao se anunciar na TV", diz o vi-
ce-presidente sênior da Nielsen
Entertainment, Michael Dowling.

Por que os consumidores estão se
afastando da TV para jogar mais? Os
jogadores vêem-se nos jogos, algo
que é difícil nos programas na W. E,
longe de protestar contra os anún-
cios, os jogadores parecem estar di-
zendo aos anunciantes que eles que-
rem ver mais das marcas que aju-
dam a definir quem eles são. Não há
troca de canais na hora da propa-
ganda e nem gravadores de seus
programas favoritos, como o TiVo,
pelo menos, não por enquanto.
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