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AGUETE SEPÚLVEDA, Hugo Enrique do autor. Advergames: ferramenta chave do 
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RESUMO 

 
 
O trabalho tem por objetivo demostrar aos acadêmicos da área de comunicação, 
principalmente em publicidade e propaganda, como o advergame é uma ferramenta 
importante dentro do marketing. Para isso, foi apresentado a evolução dos 
advergames durante a sua história, a compreensão de como as empresas podem 
utilizar o advergame para promover seus produtos ou marcas e as principais 
características dos jogos digitais. Diante ao conteúdo desta revisão da literatura 
conclui-se, que o advergame é uma ferramenta do marketing que permite exposição 
continua do usuário a uma marca ou produto, que permite de maneira imersiva e 
discreta transmitir mensagens ou valores desejados, devido que o consumidor é pré-
disposto a ser um emissor da empresa, tornando-se parte integralmente da marca. 
 

Palavras-chave: Advergame; Jogos; Marketing; Mídias; Publicidade. 

  



AGUETE SEPÚLVEDA, Hugo Enrique do autor. Advergames: herramienta clave del 
marketing en los medios digitales. 2018. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Publicidade e Propaganda) – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2018. 
 

RESUMEN 

El trabajo tiene por objetivo demostrar a los académicos del área de comunicación, 
principalmente en publicidad y propaganda, como el advergame es una herramienta 
importante dentro del marketing. Para eso, se presentó la evolución de los 
advergames durante su historia, la comprensión de cómo las empresas pueden utilizar 
el advergame para promover sus productos o marcas y las principales características 
de los juegos digitales. En cuanto al contenido de esta revisión de la literatura se 
concluye, que el advergame es una herramienta del marketing que permite la 
exposición continua del usuario a una marca o producto, que permite de manera 
inmersiva y discreta de transmitir mensajes o valores deseados, debido a que el 
consumidor es pre-dispuesto a ser un emisor de la empresa, convirtiéndose en parte 
íntegramente de la marca. 
 
 

 

Palabras-claves: Advergame; Juegos; Marketing; Medios; Publicidad. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Datsun 280 Zzzap, lançado em 1976 ..................................................... 17 

Figura 2 – Jogo “Tapper” da Budweiser .................................................................. 18 

Figura 3 – F-1 Spirit, com a primeira placa publicitária da Dunlop .......................... 20 

Figura 4 – McDonald's no jogo de simulação social The Sims ................................ 22 

Figura 5 – Pro Evolution Soccer (2014), com placas de publicidade ....................... 24 

Figura 6 – Exemplo ilustrativo: Jogo Hulk com marca de biscoito Oreo .................. 25 

Figura 7 – Exemplo demonstrativo: Burger King's Sneak King ............................... 25 

Figura 8 – Jogo America’s Army (2002). .............................................................. 27 

Figura 9 – Exemplo Arcade. .................................................................................... 30 

Figura 10 – Vários consolas (Xbox, Nintendo e Playstation 3) ................................ 31 

Figura 11 –Super Mario 2D Universe (2015) ........................................................... 32 

Figura 12 – Super Mario 3D World (2013) ............................................................... 32 

Figura 13 – Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) ................................................. 33 

Figura 14 – Jogo de futebol chamado FIFA 2017. ................................................... 34 

 

 

  
 



LISTA DE QUADROS  
 
Quadro 1 -   Definições de diversos autores sobre o advergame ............................ 23 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

NBR Norma Brasileira 

CRM Customer Relationship Man 

 

  



 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 13 

2. ADVERGAME: QUE COMEÇE O JOGO! ......................................................... 15 

3. A FORÇA DOS JOGOS PUBLICITÁRIOS ........................................................ 23 

4. COMPREENDENDO O JOGO .......................................................................... 29 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 36 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 37 

 

 



 13 

1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje o grande desafio da comunicação de empresas e da publicidade é fazer 

com que o consumidor se sinta atraído e persuadido, por este motivo, somos 

bombardeados frequentemente por anúncios publicitários todos os dias, seja na rua, 

em meios impressos, na televisão, na rádio e nas mídias digitais.  

Com os avanços tecnológicos nas últimas décadas, tais como internet e TV 

digital, a propaganda tradicional perdeu grande espaço e atenção do público no 

mundo moderno. Os moldes convencionais de fazer propaganda passam por um 

período de grande saturação, e atrair um consumidor cada ver mais heterogêneo de 

maneira eficaz, fazem que sejam buscadas novas alternativas, como a utilização de 

propaganda em jogos digitais. 

  Os advergames como são chamados, estão ganhando espaço graças ao 

crescimento cada vez maior da indústria dos jogos digitais e se transformaram em a 

solução estratégica de comunicação por parte do marketing. Partindo desse tal 

entendimento, surgiu a questão da pesquisa:   de que forma a utilização do advergame 

contribui como uma ferramenta estratégica do marketing digital? 

Segundo Martí (2010), os advergames fazem parte de uma tendência crescente 

nas comunicações do marketing, a mescla perfeita dos conteúdos publicitários com 

os conteúdos do entretenimento. O objetivo principal, como a maioria das técnicas 

publicitárias, é elevar as relações entre marca e o cliente, para aumentar a notoriedade 

e a fidelização. 

Sendo assim, o objetivo dessa revisão bibliográfica é demostrar aos 

acadêmicos da área de comunicação, principalmente em publicidade e propaganda, 

como o advergame é uma ferramenta importante dentro do marketing. Para isso, o 

presente trabalho foi estruturado em três partes. No capítulo um foi apresentar o 

advergame como uma concepção fundamental dentro do marketing. No capítulo 

seguinte, compreender como as empresas podem utilizar o advergame para promover 

seus produtos, marcas ou serviços. E por último, estudar as características dos jogos 

digitais. 

Neste trabalho acadêmico foi utilizado o método revisão da literatura, que 

consiste de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, os períodos dos textos e 

artigos pesquisados são referentes a trabalhos publicados nos últimos quinze anos. 
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Os locais nos quais foram realizadas as buscas são: livros, artigos, anais de 

congressos, sites especializados, teses, monografias, sites de banco de dados.  
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2. ADVERGAME: QUE COMEÇE O JOGO! 

2.1. AFINAL, O QUE É ADVERGAME 

 

O advergame, assim como muitas outras palavras utilizadas no âmbito da 

publicidade, vem do inglês, no qual é a junção das palavras advertising e games, que 

significam, traduzidas no português, propaganda e jogos, respectivamente. O primeiro 

trabalho cientifico constatado sobre o tema relacionado foi o estudo publicado por 

Chen & Ringel em 2001, no qual defenderam o termo como: o uso da tecnologia de 

jogos interativos para enviar mensagens publicitárias aos consumidores e que a 

marca está integrada diretamente no ambiente do jogo. (MARTÍ, 2010). 

 

Os advergames caracterizam também por ser um dos únicos tipos de 

publicidades com a capacidade de chegar ao seu público-alvo em grande parte das 

atividades que uma pessoa pode realizar diariamente. Isto acontece pela capacidade 

que um usuário tem de interagir com rapidez na recopilação de dados e a capacidade 

que tem de poder gerar os próprios conteúdos pela internet. Tudo isso contribui a que 

o público participe cada vez mais, se tornando um consumidor constante das mídias 

e dos jogos digitais. (OLIVEIRA e BARICHELLO, 2009) 

 

Segundo Martí (2010), os advergames fazem parte de uma tendência crescente 

nas comunicações do marketing, a mescla perfeita dos conteúdos publicitários com 

os conteúdos do entretenimento. O objetivo principal, como a maioria das técnicas 

publicitárias, é elevar as relações entre marca e o cliente, para aumentar a notoriedade 

e a fidelização. 

 

 

2.2.  A PUBLICIDADE ENTRA EM TERRENO DOS GAMES 

 

A seguir, a história do surgimento do advergame com base nas informações 

obtidas dos autores (MARTÍ, 2013), (MÉNDIZ, 2010) e (SELVA, 2009). 

 

 O termo advergame foi criando no ano 2000 por Anthony Giallourakis. Porém, 

antes do conceito ser inventado, podemos ver diferentes usos desta ferramenta do 
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marketing dentro da história do advergame, podendo assim diferenciar em quatro 

etapas: A pré-história, criação - aparência, desenvolvimento e maturidade. 

 

A pré-história desta ferramenta remonta à 1964, quando a fabricante Chicago 

Coin lançou um jogo chamado "Mustang Machine", que incluía imagens deste carro 

esportivo. O papel desempenhado pela marca Ford não é claro, porque não sabe se 

apenas deu sua aprovação para utilizar ou pagou alguma coisa pela inclusão da 

marca. 

 

O seguinte fato é datado em 1969, com a aparição do jogo de simulação '' 

Moonlander '', no qual os jogadores tiveram que mostrar suas habilidades para pousar 

no solo lunar. Em 1973, a mesma empresa (Digital Equipement Corporation) 

encomendou uma versão do jogo "Moonlander" para testar a capacidade de um novo 

terminal gráfico. Em uma das versões aparece um aviso que nos diz que, se aterrissar 

no lugar indicado com sucesso, um restaurante McDonalds aparece e o personagem 

poderá pedir um Big Mac, que em seguida, decola novamente. Mas se ele falhar, 

aparecera uma mensagem que diz: “Que pena, você destruiu o único McDonalds da 

Lua! ''. Neste jogo, a marca não teve participação na criação, já que foi uma piada do 

programador devido ao seu gosto pelos hambúrgueres desse estabelecimento. Mas 

é o primeiro exemplo de uma marca inserida em jogo.  

 

Os primeiros advergames como os conhecemos agora não foram distribuídos 

de maneira online, e sim através de disquetes. O primeiro exemplo de advergame é o 

'' Datsun 280 Zzzap '', lançado em 1976 para Datsun 280Z, o novo modelo de carro 

da Nissan que foram distribuídos em fliperamas. Logo foi seguido por '' Tooth 

Protectors '' (1982) da Johnson & Johnson, em que o jogador deveria evitar que os 

alimentos doces atinjam a fileira de dentes brancos, para que não causassem cárie 

dentária. Este advergame foi distribuído em forma individual, ou seja, os clientes 

tiveram que enviar comprovante de compra para a empresa e para que assim fosse 

enviado o jogo. 
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     Figura 1 - Datsun 280 Zzzap , lançado em 1976. 

 
      Fonte: www.google.com 

 

Em 1983, o jogo "Kool - Aid Man" surgiu para a marca Kool - Aid (marca de 

sucos em pó). Este jogo foi muito criticado pelo setor devido à estratégia de marketing 

tão consolidada que teve. Porque para conseguir o jogo você tinha que juntar os 

pontos que estavam na embalagem do produto. Havia duas possibilidades, enviar 125 

pontos ou você poderia enviar 30 pontos com mais 10 dólares. Neste mesmo ano 

também vieram à tona, '' Pepsi Invaders '' da Coca Cola e ‘' Tapper '' da Budweiser, o 

jogo da famosa cervejaria tratava em colocar os usuários atrás de um bar. O jogador 

era o garçom e ele tinha que servir jarras de cerveja para os clientes ansiosos antes 

que sua paciência acabe. Este advergame só seria distribuído em bares, mas foi um 

sucesso tão grande que foi distribuída em vários fliperamas, porém eliminando a 

publicidade da marca pelo fato de incentivar o consumo de alcoólico entre menores 

de idade. 
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   Figura 2 – Jogo “Tapper” da Budweiser. 

 
                               Fonte: www.google.com 

 

Nessa época é preciso dizer que não apenas as marcas estavam interessadas 

no setor dos vídeos games, mas as indústrias cinematográficas também fizeram 

muitos jogos de seus filmes, alguns exemplos são: 

 

- 'Tron' (1982) baseado no filme da Disney com o mesmo nome e desenvolvida 

pela empresa Midway. Foi um jogo promocional para promover a fita VHS. 

- 'Star Trek: Strategic Operations Simulator' (1982) foi criado para promover o 

segundo filme da saga (Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan) 

- 'Star Wars 3D' '(1983) foi criado na mesma linha do exemplo anterior, 

desenvolvida pela Atari. 

 

Depois da revisão das origens através dos exemplos mencionados, passamos 

para os advergames na década de 80, nos Estados Unidos. As propostas 

anteriormente expostas foram desestimuladas e não receberam muita repercussão 

publicitária. Eram jogos simples, mas já antecipavam o futuro deste setor dentro da 

publicidade. 

O advergame fecha sua primeira fase nessa época devido à crise (Vídeo Game 

Crash) que surge no setor dos videogames. Como resultado, várias empresas faliram 



 19 

e o principal motivo foi a enorme quantidade de videogames de baixa qualidade que 

estavam no mercado na época. As vendas caíram de 2 bilhões em 1983 para apenas 

100 milhões em 1985. 

 

Depois desta crise o setor se reinventou, jogos mais complexos começaram a 

se desenvolver, com mais qualidade gráfica e design mais atraente. Os jogos 

esportivos, como indicado por Mendiz (2010), foram oferecidos imediatamente para a 

inclusão de logotipos dentro deles. Esses games são característicos da época, não 

apenas pelo impulso que eles têm, mas por seu enorme poder de atração entre os 

jovens. 

 

Em 1984 apareceu "Decathlon de Daley Thomson", um dos primeiros jogos que 

existe sob licença. Seu nome é devido ao atleta Morgan Thomson. Ao longo do 

caminho surge propaganda do Ocean Public, que é o distribuidor oficial desse jogo 

para o microcomputador chamado Spectrum. Este mesmo ano, vários games 

apareceram seguindo essa linha, como "Tennis", que incluía propagandas da 

Nintendo e "World Cup Carnival”, que é o primeiro videogame de futebol licenciado 

pela FIFA. Ele mostra várias propagandas da marca que o software desenvolveu, US 

Gold. 

 

Em 1987, com o aprimoramento das tecnologias, a indústria do videogame viu 

uma chance de rentabilidade com a publicidade, e deu uma reviravolta inesperada 

com o surgimento do console Nintendo Entretaiment System (NES). Nesse mesmo 

ano, com o lançamento de '' F-1 Spirit: The Road of Formula 1 '', é vista pela primeira 

vez a inclusão de uma placa de publicidade da empresa fabricante de pneus Dunlop 

que é uma clara estratégia da marca. 
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Figura 3 – F-1 Spirit, com a primeira placa publicitária da Dunlop. 

                            
                           Fonte: www.google.com 

 

Outro evento importante daquele ano foi o lançamento do '' The Ford Simulator 

''. Foi um jogo onde o carro era conduzido em primeira pessoa em situações extremas. 

Basicamente, foi uma demonstração interativa do carro que a marca havia feito 

naquele ano. Aqui podemos ressaltar que este lançamento é um antecedente do que 

hoje chamamos de advergame.  

No final dos anos 80, os jogos promocionais voltaram. Podemos observar 

exemplos como: 

 '' Avaid the Noid '' (1989), foi criado para a Domino's Pizza. Eles usaram o 

mesmo personagem que aparecia no spot publicitário, a mascote da marca chamada 

Noid, e um vilão que sempre tentava destruir as pizzas e esse era o enredo do jogo. 

 '' The Califórnia Raisins '' (1986) da marca Box Office, foi baseada na 

campanha que houve naquele momento na televisão.  

 

Em 1993, o setor de vídeo games protagonizou a capa da revista Time, que fez 

uma comparação com a indústria cinematográfica e indicou a alta rentabilidade do 

setor. Esta comparação não é absurda, já que muitos filmes abusaram da indústria 

dos games para promover muitos dos seus filmes. Você pode ver exemplos como '' 



 21 

Aladdin '' ou '' Jurassic Park ''. Mas também aconteceu em sentido inverso, porque, foi 

feito um filme de ''Super Mario Bros'' dado o grande sucesso do jogo. 

 

Dois anos depois, em 1995, começaram a surgir empresas que começam a 

inserir publicidade nos games. Empresas como BrandGames ou Skyworks deram 

origem ao começo do setor que hoje atinge seu estágio de maturidade. De fato, esta 

última empresa introduziu os advergames na Internet e não apenas para os jogos de 

videogames (consolas). Um de seus primeiros clientes foi a Nabisco com a criação de 

um site, ainda disponível, onde pode jogar diferentes jogos desenvolvidos para suas 

marcas. 

 

Em este mesmo ano o advergames se torna professional e atinge sua 

distribuição máxima pela Internet. Em 1999, alcançou um maior grau de 

profissionalismo quando foi criada uma patente, pela empresa Adaboy, para criar 

“publicidade dentro dos ambientes virtuais dos jogos”. Esta patente estudou o perfil 

sociodemográfico do jogador e introduziu a publicidade adaptada de acordo aos seus 

dados. Cada jogo acabou sendo uma experiência diferente, e esta empresa foi 

pioneira na medição do Return On Investiment (ROI) deste formato de fazer 

publicidade. Um servidor de anúncios coordenava os dados do jogador junto com as 

estatísticas de publicidade vistas por ele, para logo ser enviadas ao anunciante, e 

assim, medir a taxa de eficácia. Na mesma época, com a aparição de diversas 

empresas no “mundo online”, nos deparamos com a possibilidade de poder clicar no 

produto que aparece no jogo e que seja redirecionado para a página web do mesmo. 

 

Em 2002, com o surgimento da empresa Massive Incorporated, surgiu a continuação 

do processo de profissionalização do setor. Esta empresa se dedicava a gerenciar o 

processo de levar marcas para o mundo dos games, que estavam ainda em fase de 

criação ou ainda não desenvolvidos. Ou seja, product placement nos jogos. Um 

exemplo claro disso é o jogo '' The Sims ''. Esse simulador social chegou a um acordo 

com as marcas McDonald's e Intel para que os personagens pudessem experimentar 

um McMenu virtual ou usar computadores com processadores Pentium. 
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Figura 4 – McDonald's no jogo de simulação social The Sims. 

                            
                           Fonte: www.google.com 

 

 

Nos anos seguintes, a advergame atingiu sua maturidade. Isso foi demonstrado no 

estudo conjunto do Yahoo, OMD Insight e Skive que confirma a eficácia do formato e 

como isso influi no reconhecimento e a notoriedade da marca. Este estudo incentivou 

os anunciantes a confiar mais em investir nesta modalidade de publicidade e muitos 

deles decidiram se aventurar no mundo dos games.  

 

2.3   DIVERSIFICAÇÃO DAS MÍDIAS 

 

Com o aumento exponencial de meios de comunicações em vários países do 

mundo, fez com que surgisse inúmeras opções de mídias aos profissionais da área. 

“Essa disseminação desenfreada é um dos elementos responsáveis pela revolução 

que hoje acontece na propaganda e no marketing” (MEDEIROS, 2009, p. 14). Diante 

dessa concepção, que proporciona o aparecimento dos games com mensagens 

publicitárias. Alguns games são criados especialmente para divulgar uma marca, 

produto ou serviço aos consumidores. Os advergames são projetados como 

ferramenta do marketing e segundo Novak (2010, p. 81), os games publicitários são 

desenvolvidos especificamente como alternativa a muitos outros modelos de fazer 

publicidade na internet.  
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3. A FORÇA DOS JOGOS PUBLICITÁRIOS 

 

3.1 MARKETING NO MUNDO DOS GAMES 

 

O marketing tem demostrado diversas maneiras eficientes de divulgações e 

comercializações através dos jogos digitais nos quais veremos nesse capítulo. 

Segundo Kotler & Armstrong (1999 p.3), o marketing é um “processo social e gerencial 

através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, 

criando e trocando produtos e valores uns com os outros”. O marketing é um conceito 

muito abrangente, que engloba as áreas de publicidade e propaganda, assessoria de 

imprensa e relações públicas. 

 

A origem do termo advergame como foi mencionado no capítulo anterior, foi o 

estudo publicado por Chen & Ringel em 2001, porém diversos autores fazem diversas 

definições sobre o advergame, como podemos observar no quadro abaixo. 

 
Quadro 1: Definições de diversos autores sobre o advergame. 

Autores Definições 

Elkin (2002) “ Jogos especificamente desenhado como parte 
de uma campanha para o meio online de um 
anunciante” 

Martí (2004) “ Estratégia publicitária que utiliza o formato de 
jogos para levar adiante a comunicação 
publicitária” 

Hernández et al. (2004) “ A distribuição de mensagens publicitarias 
através do jogos digitais”  

Dahl et al. (2006) “Uma forma de comunicação de marketing que 
possui mensagens comerciais embutido nos jogos 
eletrônicos” 

Mallinckrodt e Mizerski (2007) “ Jogos online desenhados com propósitos 
específicos de marketing de uma marca ou 
produto” 

Selva (2009) “ Jogo financiado por um anunciante e criado para 
um produto ou marca com um determinado 
objetivo publicitário” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 

3.2 TIPOS DE ADVERGAMES 
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Segundo Chen y Ringel (2001), os advergames possuem três níveis de 

integrações com a marca ou produto, nas quais podem ser adaptadas em todas as 

modalidades de jogos e são classificadas assim: 

 
Associativo: que consiste em entregar reconhecimento à marca ou associar 

algum estilo de vida ou atividade presente em determinado tipo de jogo. O ponto chave 

está ligado a proximidade entre o conteúdo e o tema do jogo. Funciona quando algum 

tipo de publicidade está colocado seguindo os formatos “tradicionais”, de modo 

estático ou dinâmico. Exemplos são as placas publicitarias em um determinado jogo. 

 

Figura 5 – Pro Evolution Soccer (2014), com placas de publicidade.  

 
Fonte: www.google.com 

 

 

Ilustrativo: consiste praticamente em inserir a característica de uma 

determinada marca ou produto em um jogo de forma que o jogador interaja 

diretamente com este. Dessa maneira, os conceitos da marca estão mais fortemente 

associados ao game ou a uma parte especifica do mesmo.  
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Figura 6 –  Exemplo ilustrativo: Jogo Hulk com marca de biscoito Oreo. 

 
Fonte: www.google.com 

 
 
 

Demonstrativo: concepção entre a marca e o jogo inserida em todos os 

aspectos, tanto na jogabilidade como na narrativa das características do jogo. 

 

   Figura 7 –  Exemplo demonstrativo: Burger King's Sneak King 

 
  Fonte: www.google.com 
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A tomada de escolha acerca de qual tipo das mensagens entre as diversas 

estratégias de advergame utilizar, sempre será relacionada à natureza do produto, 

bem como ao orçamento e porte da campanha, posto que o advergame é considerado 

uma mídia de suporte, no qual necessita de outras estratégias constituinte de uma 

campanha ou definições adequadas de marketing (como branding, posicionamento e 

plano de marketing) para cumprir devidamente sua função. As mensagens de carácter 

ilustrativo e associativo podem serem escolhidas para alavancar o valor de 

entretenimento do jogo com um custo bastante reduzido. (JAULINO, 2008) 

 

Os jogos demonstrativos (personalizados) são normalmente mais sofisticados, 

com custo elevados comparados aos outros dois tipos, mas que envolvem muito mais 

o jogador, ocasionando maior imersão e contato com a marca, ultrapassando os 

tradicionais 30 segundos da mídia televisiva. 

 

 No olhar da comunicação, os advergames, bem como qualquer outro tipo de 

publicidade, podem ser classificados como: 

 

De carácter mercadológico: visando a lucratividade, com objetivo especifico 

na promoção de vendas e no reforço da imagem dos produtos e/ou marcas.  

A exemplo os títulos citados anteriormente. 

 

De caráter institucional: em que baseia em criar uma atmosfera positiva, um 

relacionamento e reforço de uma marca juntamente com o seu público alvo, que 

incluem missão, visão, valores, etc. 

 

Na categoria institucional encontram-se os jogos com o conteúdo de carácter 

educativo, com temáticas ligadas à educação, exploração científica, gestão, 

planejamento, engenharia, religiosidade, políticas e entre outros. 

 

O exemplo de um jogo institucional é o America’s Army, o título de grande 

sucesso é visto como o responsável por triplicar o número de alistamentos nos 

Estados Unidos da América. 

 



 27 

        Figura 8 -  Jogo America’s Army (2002). 

 
        Fonte: www.google.com 

 

 
3.3 BENEFÍCIOS AO UTILIZAR O ADVERGAME 

 

No advergame, de acordo com Medeiros (2009), o jogador tem a capacidade 

de interagir com a marca em um ambiente virtual, submerso em entretenimento, sendo 

uma grande oportunidade que os consumidores têm de sentir que controla uma marca 

realmente. Essa oportunidade de experimentar a marca, seguido pela interatividade e 

imersão proporcionada pelos jogos digitais, fazem com que os advergames tenham 

um nível de maior impacto no consumidor moderno do que em outras formas 

convencionais de comunicação. Além do mais, em consequência aos roteiros não 

lineares e ás mecânicas variadas dos jogos, o consumidor tende a ficar mas exporto 

a propaganda do que ele poderia ficar em uma mídia habitual, sem perder a paciência 

e a concentração. Nas mídias tradicionais, o consumidor consegue desempenhar 

várias atividades ao mesmo tempo que acabam dividindo sua atenção. 

 
Segundo Freitas (2007) e Frick (2008) destacam os principais benefícios da 

utilização de advergames: 

 

 Os públicos são mais receptivos a publicidade quando estão divertindo; 

 Os games online aumentam o tempo de permanência dos usuários em 

sites; 
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 Memorabilidade; 

 Possível aumento do tráfego caso tenha marketing viral; 

 Os jogos disponíveis podem ser exclusivos, com características 

próprias, podendo ser facilmente relacionados a empresa; 

 O consumidor é pré-disposto a ser um emissor da empresa, tornando-

se parte integralmente da marca; 

 Para jogar, os jogadores podem preencher cadastros, com isso as 

empresas podem compilar dados de seu público alvo através do jogo 

para criação posterior de CRM. Com isso faz com que os investimentos 

em database marketing sejam significantemente reduzidos.  

 

Vale lembrar, quando se desenvolve um advergame, um dos principais 

propósitos da marca é união emocional de um jogador com a marca, o ambiente e o 

game como fosse um só; está ligação emocional se dá em primeira instância, na 

construção de um herói. A forma de identificação entre o consumidor-jogador dará 

como o herói-personagem na procura de suas conquistas, todo os games tem esse 

propósito observa McGonigal (2012, p. 37): “ Um jogo é a oportunidade de focar nossa 

energia, com um otimismo incansável, em algo no qual somos bons (ou no qual nos 

tornamos melhores) e apreciamos. Em outras palavras, o jogo é o oposto emocional 

da depressão”. 

 



 29 

4. COMPREENDENDO O JOGO 

4.1 CARACTERISTICAS DOS JOGOS DIGITAIS 

 

Há inúmeras explicações para o termo “Jogo”. Segundo Ferreira (2004), modo 

geral para uma definição comum pode ser expressado por: Atividade física ou mental 

fundada em um sistema de regras que definem a perda ou ganho.  

 

Segundo afirma McGonigal (2012), todos os games, de alguma forma mesmo 

deixando de lado as diferenças de gênero e complexidade, compartilham de quatro 

características que por si só os definem: 

- Regras: que coloca limitações como os jogadores alcançarão as metas. 

- Meta: o resultado específico que os jogadores pretendem alcançar e 

propiciam o senso objetivo. 

- Sistema de feedback: que expressa o quanto está perto os jogadores de 

atingirem a meta, e serve como uma promessa e fator motivacional para a 

permanência no jogo. 

- Participação voluntária: a exigência de cada um dos jogadores aceite 

conscientemente a meta, as regras e os sistema de feedback. O que estabelece uma 

base comum para múltiplas pessoas jogarem. 

 

Entendemos também que o conceito de jogo é um objeto diretamente 

associado a atividades lúdicas, na qual o indivíduo se predispõe a se colocar no papel 

de sujeito-jogador e atua pela imersão em determinado ambiente e contexto, seguindo 

as características para cumprir um objetivo pré-determinado. 

 

Agora de acordo com Rabelo (2005), a característica principal do jogo digital e 

que eles são interativos, e por isso que exige sempre o comando de um jogador sobre 

a interface digital, isto faz que este tipo de programa não seja um filme nem um 

desenho animado, mas sim um jogo. Nos jogos digitais, podemos apreciar que a 

interatividade e a capacidade do jogador de ficar imerso no jogo, são elementos 

essenciais, que juntos com a tecnologia permeiam os games. Estas características 

são primordiais para produzir as qualidades fundamentais e necessárias de esse 

universo em constante mudança. 
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Os jogos digitais também são uma forma criativa de combinar a capacidade 

física e intelectual de uma ou mais pessoas para desempenhar uma determinada 

atividade. Todos os jogos, se regem por um sistema de regras com as que pode obter 

variados resultados, dependendo sempre do desempenho ou a sorte de cada jogador. 

O jogo é também uma atividade que se realiza em forma voluntaria, sempre regida 

por regras obrigatórias e com um tempo e espaço determinado, na mesma linha de 

pensamento de (JULL, 2004, apud SANTAELLA e FEITOZ, 2009, p.12). 

Um jogo é um sistema formal baseado em regras, com um resultado variável 
e quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes 
valores, o jogador empenha um esforço a fim de influenciar o resultado, o 
jogador sente-se vinculado, e as consequências da atividade são opcionais e 
negociáveis. 

 
4.1.1 TIPOS DE SUPORTES 

 
 

Segundo Lopes (2014) os games são classificados quanto a seu aspecto 

básico em três tipos de suportes, descreve como:  

 

 Jogos para arcades: chamados erroneamente por alguns de fliperama, mas 

que na verdade se distinguem deste por ser uma máquina integrada (console-

monitor), normalmente com apenas um tipo de jogo disponível, alimentadas por 

moedas, e ainda presentes em alguns locais pelo Brasil. 

 
                                          Figura 9 -  Exemplo Arcade. 

 
                                                   Fonte: www.google.com 
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Jogos para consoles: que ocorrem em aparelho de TV ao ligá-lo ao aparelho 

específico com software de sistema próprio para a execução de determinados jogos, 

adquiridos separadamente em forma de mídia (inicialmente de cartucho, CD, e 

atualmente Blu-Ray) ou por meio de download feito a partir de uma conta pessoal do 

proprietário do aparelho.  

 

                    Figura 10 - Vários consolas (XBox, Nintendo e Playstation 3) 

 
                         Fonte: www.google.com 

 

Jogos para computadores: que ocorrem no computador (Desktop ou 

Notebook) utilizando-se do software de sistema do mesmo. Adquirido separadamente 

em forma de mídia (inicialmente disquete, atualmente CD ou Blu-Ray) ou por meio de 

download (normalmente através de portais oficiais do próprio título do jogo ou das 

empresas produtoras).  

 

Também podemos incluir como um novo tipo de suporte, posto que este 

conquistou espaço e mercado tão grande quanto os mencionados anteriormente.  

Jogos para dispositivos móveis: que ocorrem nos aparelhos mobile, entre os 

mais conhecidos, smartphones, tablets, sob a forma de aplicativos (adquiridos em 

lojas virtuais). Também podem ser classificados como dispositivos móveis as versões 

portáteis dos consoles.  
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4.1.2 CLASSIFICAÇÃO POR DIMENSÕES 

 

De acordo com Lopes (2014), é considerado o número de dimensões no qual 

o jogo se expressa, classificado de acordo com as coordenadas utilizadas para 

representar a posição de objetos no espaço do jogo. E podem ser classificadas por: 

 

Jogos 2D: representação em duas dimensões, como representado no jogo 

“Super Mario 2D Universe” (2015). 

 

                    Figura 11 - Super Mario 2D Universe (2015) 

  
                        Fonte: www.google.com 
 

 

Jogos 3D: representação tridimensional. Com profundidade na imagem, que 

pode ser identificado no jogo “Super Mario 3D World” (2013). 

             

                      Figura 12 - Super Mario 3D World (2013) 

  

                       Fonte: www.google.com 



 33 

4.1.3 CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS DE VISTA 

 

 

Considera o ponto de vista do sujeito-jogador na representação gráfica do jogo. 

Que poder em: 

 

Jogos em Primeira Pessoa: O sujeito-jogador observa com a perspectiva de 

seu personagem, conforme a figura 13. 

 

 

           Figura 13 -  Call of Duty 4: Modern Warfare (2007 

 
               Fonte: www.google.com 

 

 

 

Jogos em Terceira Pessoa: O sujeito-jogador observa com a perspectiva de 

câmera, de fato como um observador de seu personagem, conforme demonstra a 

Figura 14:  
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         Figura 14 -  Jogo de futebol chamado FIFA 2017. 

  

          Fonte: www.google.com 

 

 

4.1.4 CLASSIFICAÇÃO POR GÊNERO 

 

Organiza os jogos por características de jogabilidade e elementos imersivos 

semelhantes. Análogo à classificação de filmes. Exemplo: aventura, ação, terror, 

esporte, simulação, estratégia, RPG, puzzle, etc. (LOPES, 2014) 

 
 

4.2 O PODER DA INDUSTRIA DOS GAMES 

 

A Industria de games digitais foi fortalecida graças ao relacionamento dá 

postura do sujeito diante a máquina computacional, que deixou de ser apenas uma 

ferramenta de minimização de trabalho e passou a ser fonte de produção de cultura e 

entretenimento (ARANHA,2004) 

 

Segundo informações publicadas por Sacchitiello (2017), a indústria de games, 

que engloba diversas plataformas, será a peça fundamental de entretenimento com 

maior porcentagem de crescimento no Brasil no decorrer dos próximos anos.  O setor 

movimentou, segundo a pesquisa apontada por Sacchitiello (2017), cerca de US$ 670 

milhões no Brasil em 2016 e deverá aumentar para US$ 1,441 bilhão até 2021, o que 
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representa um crescimento anual médio de 16,6%, em seguida aparece o setor de 

publicidade e propaganda na internet, em que deverá ampliar a 11,9% a cada ano. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou entender como o 

advergame é uma peça importante dentro do marketing, nos quais foram 

demonstrados conteúdos que justificam sua importância no decorrer desta revisão 

bibliográfica. Dentre esses conteúdos, permitiu apresentar como os advergames 

durante o transcorrer da sua história fora amadurecendo e descobrir que não é uma 

ferramenta nova para os profissionais do marketing.  

 

Alcançar um dos objetivos deste trabalho, foi compreender que os advergames 

se caracterizam também por ser um dos únicos tipos de publicidades com a 

capacidade de chegar ao seu público-alvo em grande parte das suas atividades e que 

dispõe de diversos benefícios para quem o utilize. Para isso, compreendeu-se que as 

empresas possuem níveis de integrações para promoverem seus produtos ou marcas 

em todas as modalidades de jogos digitais. 

 

Outro objetivo relevante, foi estudar acerca dos jogos digitais, nos quais foram 

conhecidos em detalhes as suas características, como suas dimensões, gêneros, 

tipos de suportes, pontos de vistas e também o poder de crescimento que a indústria 

dos games tem sobre o mercado.  

 

Conclui-se que os advergame é de fato uma ferramenta chave no marketing, 

devido a que a propaganda tradicional perdeu grande espaço e atenção do público no 

mundo moderno e os moldes convencionais de fazerem propaganda passam por um 

período de grande saturação, e atrair um consumidor cada ver mais heterogêneo de 

maneira eficaz, fazem que sejam buscadas novas alternativas, como a utilização de 

propaganda em jogos digitais. Diante da constante evolução tecnológica, vejo a 

possibilidade que no futuro seja estudado sobre advergame em realidade virtual, no 

qual deve se popularizar e aperfeiçoar dentro dos próximos anos. 

. 
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