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RESUMO 

 

O crescimento da tecnologia abriu várias portas para a inovação da publicidade, que 
vinha buscando meios de se reinventar nessa nova era da comunicação. Muitas 
empresas estão buscando recursos, o que acaba possibilitando assim o uso de novas 
ferramentas. Nesse cenário, os advergames surgem como uma nova e interessante 
forma de persuasão. Um mecanismo que mudou o modo tradicional de se trabalhar 
com o marketing digital, criando um relacionamento mais casual com o público alvo, 
de maneira mais sutil, além de ser uma alternativa mais eficiente. Por intermédio dos 
advergames, muitas empresas vêm ganhando destaque e visibilidade, tendo 
exatamente como característica principal uma abordagem diferenciada na qual possui 
um maior poder de imersão e, como público alvo, os consumidores do mundo 
moderno, que já estão saturados da propaganda convencional. Dessa maneira, é 
possível notar que o assunto tem relevância, tendo em vista que essa forma de 
comunicação acompanha os avanços tecnológicos. 
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ABSTRACT 

 
The growth of technology opened many doors for the innovation of advertising, which 
had been seeking ways to reinvent itself in this new era of communication. Many 
companies are looking for resources, which makes possible the use of new tools. In 
this scenario, advergames appear as a new and interesting form of persuasion. A 
mechanism that has changed the traditional way of working with digital marketing, 
creating a more casual relationship with the target audience, more subtly, as well as 
being a more efficient alternative. Through advergames, many companies are gaining 
prominence and visibility, having as their main characteristic a differentiated approach 
in which they have a greater immersion power and, as a target audience, the 
consumers of the modern world, who are already saturated with conventional 
advertising. In this way, it is possible to notice that the subject has relevance, 
considering that this form of communication follows the technological advances. 
 
 
Key-words: Advergames; Interactivity; Immersion; Enterteinment; Ciberespace. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que atualmente existe uma necessidade muito grande de 

inovação por parte da publicidade. Devido aos avanços tecnológicos, meios 

tradicionais de comunicação de massa vem se tornando obsoletos, e cada vez mais 

deixando o conteúdo a ser passado fatigante para os consumidores. A publicidade 

vem buscando meios de se reinventar e sobreviver nessa nova era da comunicação, 

algumas empresas estão usando como recurso os advergames, que foi o objeto de 

pesquisa desse trabalho. 

Trata-se de uma nova estratégia de marketing, que através de jogos, em sua 

maioria eletrônicos, divulga produtos ou serviços de uma determinada marca. Pouco 

foi dito sobre os advergames, mas alguns especialistas já tratam essa forma de fazer 

propaganda, como a publicidade do futuro. 

Um dos motivos para a falta de informação sobre essa nova estratégia, se dá 

por conta de sua obscuridade e por ser uma nova maneira de publicidade, diferente 

dos meios tradicionais. Destaca-se que as barreiras financeiras ou legais se tornam 

uma dificuldade em relação ao desenvolvimento dessa estratégia, além da questão 

cultural se comparado a países como Estados Unidos e Japão. 

Os advergames vem se mostrando uma boa ferramenta de divulgação na 

busca pela sobrevivência da publicidade, principalmente por ser uma forma de 

entretenimento e por possuir um alto nível de engajamento. Sendo assim, o pouco 

conhecimento sobre o assunto não afeta de uma maneira considerável sua produção, 

que vem ganhando cada vez mais destaque em diversos lugares. 

Esse projeto teve como objetivos específicos apresentar as diferenças entre 

as abordagens do advergame e dos meios tradicionais, apontar e descrever os tipos 

de advergames existentes e entender como funciona o sistema de imersão proposto 

por essa nova estratégia de persuasão. 

A justificativa deste trabalho deixou em destaque a importância do 

acompanhamento dos avanços tecnológicos, e como a publicidade possui uma 

grande necessidade de estar se reinventando a cada dia. Baseando-se em artigos, o 

projeto descreveu como o advergame está se tornando a publicidade do futuro. 
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2. ADVERGAMES: UMA NOVA TÉCNICA DE DIVULGAÇÃO 

 

Neste capítulo foi apresentada a mudança ocorrida em relação ao 

comportamento do consumidor, um dos principais fatores para o desenvolvimento de 

novas técnicas de divulgação comercial. Também foram apontadas as diferenças nas 

abordagens utilizadas pelo advergame e pelos meios tradicionais. 

A disponibilização da internet abriu diversas portas para novas estratégias de 

passagem de uma mensagem. É notório que de acordo com as mudanças de 

comportamento, os advergames acabam se tornando mais eficientes por conta da sua 

abordagem inovadora. Algumas marcas já compreenderam que existe uma 

necessidade de adaptação a essa nova era da tecnologia. Através de um dos recursos 

existentes dentro do marketing digital, essas empresas vêm se reinventando. 

 

2.1   A EVOLUÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Um dos primeiros passos no desenvolvimento de uma estratégia de marketing 

é descobrir quem é seu público alvo. É ele quem vai comprar e defender seu produto, 

então entender a forma que ele pensa é vital para o sucesso da sua marca. A partir 

da análise do comportamento do seu público, do consumidor, é possível traçar que 

tipo de abordagem será feita para atingi-lo de forma que traga retorno. Entretanto, 

principalmente nos últimos anos, o comportamento do consumidor vem mudando 

drasticamente. 

Com a evolução da tecnologia e com a rapidez com que tudo acontece, a 

fórmula já conhecida para anunciar passou a não ser mais tão eficiente quanto antes. 

A cada geração, as pessoas fazem mais atividades ao mesmo tempo e não são mais 

tão passíveis como eram. Isso afetou a maneira que a publicidade é consumida, sendo 

necessário criar novas técnicas. Mendes (2014) afirma que é de extrema importância 

estudar o comportamento do consumidor, pois, com esta preocupação, os 

profissionais de marketing e gestores podem detectar oportunidades e ameaças aos 

seus projetos. 

O principal papel da propaganda, segundo Longo (2009), além de influenciar 

no comportamento do consumidor, é o de manter estável a demanda por determinado 

produto, assegurando assim a sobrevivência de determinado produtor, indiferente de 
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tamanho ou segmento. Tendo a propaganda como um agente influenciador de 

comportamento, o consumidor que antes era considerado passivo hoje já se torna 

mais exigente e não é atraído por uma peça publicitária que não possua nenhum tipo 

de interatividade ou até mesmo uma maneira em que ele possa expressar o seu 

feedback. 

A publicidade vende mais que um produto ou serviço; ela vende um conceito. 

Seja a partir da abordagem dos meios tradicionais, seja com meios alternativos. 

Muitos consumidores não percebem ou não entendem o porquê compram 

determinada marca, e a resposta está no conceito desenvolvido pela empresa, que 

faz com que o público se identifique com ela. Isso é atingido a partir do estudo do 

comportamento do consumidor. A utilização desse método usando plataformas não 

convencionais, como é o caso dos advergames, faz com que esse alcance aconteça 

de forma quase que imperceptível. A marca é introduzida no subconsciente do 

consumidor sem que ele perceba, criando uma conexão com o mesmo, e assim, o 

desejo de consumo da marca. 

 

2.2   ABORDAGEM DO ADVERGAME VS. MEIOS TRADICIONAIS 

 

A abordagem do advergame se diferencia dos meios tradicionais através da 

maneira sutil pela qual acontece. Foi possível compreender que a imersão e 

interatividade proposta pelo jogo, é justamente o que difere essa nova forma de 

persuasão da mensagem que é passada pelos meios mais tradicionais, como 

televisão e rádio.  É interessante ressaltar que o tempo de exposição do produto ou 

marca acaba sendo maior dentro de uma plataforma game, entretanto não se torna 

maçante pois ocorre em um momento em que o consumidor está totalmente imerso. 

Apesar do tempo de exposição do produto ou serviço de uma marca ser maior 

no advergame, ele ainda sim é mais discreto do que em uma propaganda na televisão, 

por exemplo. Sendo assim, o consumidor em potencial acaba não percebendo que foi 

convencido a fazer uso do produto ou serviço da marca, pois o entretenimento acaba 

deixando a abordagem bem sutil. 

A abordagem do advergame, por se tratar de uma forma de entretenimento, 

trabalha em conjunto com a informação, enquanto a propaganda tradicional tem como 

característica a disseminação da mensagem. 
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Longo (2009) apresenta uma visão mais ampla sobre a evolução da 

propaganda, destacando alguns estágios bem específicos: primeiro a propaganda 

precisou estabilizar a demanda, garantindo que fosse possível escoar toda a produção 

das empresas, ou seja, o consumo de massa. Ele acredita que a propaganda entrou 

na “Era da diferenciação”, e entende que a melhor forma de se posicionar uma marca 

é diferenciando-a da concorrência. Isso levou a uma busca desesperada por 

propaganda criativa nessa circunstância em que a publicidade entra em uma busca 

pela inovação, o advergame se torna uma boa ferramenta. 

De acordo com Mcgonigal (2011) “jogadores gastam mais de três bilhões de 

horas semanais em atividades relacionadas aos jogos”, e sendo os games uma das 

formas mais antigas de lazer, o advergame possui um alto nível de engajamento. 

Tendo como uma das suas principais experiências desejáveis a diversão e por ocorrer 

durante momentos de repouso do consumidor, a relação emissor/receptor se torna 

mais íntima, o que acaba deixando o meio de comunicação mais eficiente, como 

afirma Freitas e Patriota (2011). 

Os benefícios de fazer o uso dessa abordagem são inúmeros. Entre eles um 

se destacada por se tratar uma regra geral do advergame. Apesar de sua 

complexidade, os jogos possuem um design muito simples, sem especificações muito 

complicadas, com uma fácil jogabilidade e de curta duração. Um outro benefício dos 

advergames consiste em já possuir milhões de jogadores a nível mundial já 

conectados a jogos online. 

Um grande aspecto no qual o estilo de abordagem dos advergames se difere 

da abordagem dos meios mais tradicionais de comunicação é que, embora ambos 

possuam os mesmos objetivos, a procura por resultados é diferente. Nos meios de 

comunicação como televisão, por exemplo, a programação é interrompida para dar 

lugar a uma propaganda, enquanto no advergame o consumidor é convidado a 

participar da publicidade por se tratar também de um tipo de entretenimento. 

Os advergames podem também ser facilmente distribuídos em diferentes 

plataformas como websites, correio eletrônico, smartphones ou em anúncios 

comerciais da televisão interativa (Cauberghe, 2010). 

Algumas empresas que já fazem uso dessa estratégia no campo publicitário, 

tem explorado bastante o uso do marketing nesse quesito, principalmente para atrair 

um público muito característico. Em sua maioria o consumidor em potencial dos 
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advergames são bem definidos. Essas empresas optaram por usar uma forma de 

fazer publicidade dinâmica e interativa, além do benefício de ter custos reduzidos e 

uma taxa de sucesso mais elevada por se tratar de uma estratégia inovadora. 
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3.  OS TIPOS EXISTENTES DE ADVERGAMES 

 

3.1   A TÉCNICA DO ADVERGAME 

 

Os advergames são jogos voltados para a publicidade, no qual o seu objetivo 

é a divulgação de uma marca, um produto ou serviço. Dentro de uma forma mais 

interativa e mais interessante, se comparado a um panfleto ou uma propaganda em 

uma rede social por exemplo. Dessa forma, a técnica usada pelo advergame se torna 

mais dinâmica, fora que a probabilidade de gerar mais compartilhamentos 

dependendo da sua proposta e da campanha, é maior se comparado aos meios 

tradicionais usados pela publicidade. 

É preciso compreender que um bom número de empresas ainda desconhece 

ou não utilizam a ferramenta do advergame, mas, com a abordagem certa, é possível 

notar que o assunto tem relevância, já que essa maneira de comunicação acompanha 

os avanços tecnológicos, por conta disso cria-se uma necessidade de apresentar o 

tema como um todo. 

Os consumidores do mundo moderno, no qual a tecnologia se desenvolve 

rapidamente, estão saturados da propaganda convencional. As estratégias de 

divulgação já consagradas são invasivas e, na maioria das vezes, baseiam-se na 

interrupção da programação para transmitir a mensagem publicitária. Elas são 

bombardeadas no intervalo comercial do programa, com um anúncio que interrompe 

o artigo, pelo spot durante a programação musical, e assim sucessivamente (LONGO 

2004).  Métodos como esse eram eficazes quando a televisão era a principal forma 

de comunicação de massa. 

Segundo Longo (2007), a propaganda não deve apenas contentar-se em 

atingir o consumidor, fazendo-a ser percebida, mas deve ter a capacidade de 

realmente influenciar e motivar este consumidor. Para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico e, com o objetivo de impactar o consumidor moderno e resgatar a atenção 

do mesmo, surgem novas técnicas, como o advergame. 

O advergame é uma nova estratégia de marketing, que através de jogos, em 

sua maioria eletrônicos, divulga produtos ou serviços de uma determinada marca. 

Alguns especialistas tratam essa forma de fazer propaganda, como a publicidade do 

futuro. Com o avanço tecnológico a propaganda busca se reinventar a cada dia e 
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sobreviver nessa nova era da comunicação, e nesse cenário o advergame surge 

sendo um meio de comunicação versátil que pode ser usado em mais de um contexto. 

A ideia de vivenciar a marca através da imersão e interatividade propostas 

pelos jogos, dá ao advergame um grande impacto no consumidor. É interessante 

relatar que o advergame funciona muito bem dentro do contexto do marketing. Onde 

ele aparece como uma peça publicitária, sendo assim a empresa acaba adotando o 

termo de “anunciante”, pois o game pode ser usado como uma forma de anúncio. 

Segundo Rocha et al. (2010), o advergame é divido a partir de 4 categorias, sendo 

eles incluso no contexto do marketing. 

 

3.2   CATEGORIAS DO ADVERGAME 

 

 Above the line (acima da linha) 

 

O Above the line é a principal e mais comum técnica usada pelo advergame 

dentro do contexto do marketing. Entende-se que são jogos confeccionados 

diretamente pelo anunciante com o único objetivo de divulgar a marca, produto ou 

serviço, a qual utiliza quase que 100% de imersão, esse método é considerado o mais 

objetivo e direto se comparado as outras 4 técnicas. 

 

 Below the line (abaixo da linha) 

 

Diferente da técnica anterior que possui uma mensagem direta, a Below the 

line tem o objetivo de levar o usuário a investigar mais sobre o tema. A Below the line 

utiliza a ferramenta do advergame como uma mídia, onde o anunciante faz uso do 

interesse do consumidor para passar a propaganda na forma de elementos do 

cenário. 

No game proposto por essa categoria não existe espaço para uma mensagem 

completa, mesmo correndo o risco de uma quebra de imersão do jogador, a estratégia 

da Below the line leva seu público a pesquisar fora do jogo, afim de obter uma 

mensagem mais completa. 

 

 Through the line (através da linha) 
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Figura 1 – Through the line em segundo plano 

                            

 

 

 

                                    

 

 

 

                           

 

Fonte: windowsclub 

 

A Through the line é a terceira e menos utilizada categoria do advergame. 

Essa forma de persuasão fica um pouco para trás se comparada as outras estratégias, 

pois faz uso de links dentro do game. Essa utilização de links desencoraja o usuário, 

já que ele teria que sair da tela do game proposto pelo anunciante. Assim como 

acontece na técnica Below the line esse método corre o risco da quebra de imersão 

do jogador. 

 

 Product Placement (Colocação de produtos) 

 

O Product placement é a última categoria do advergame e trata-se de uma 

técnica que já é bem tradicional na publicidade. Seguindo a tradução literal do termo, 

product placement se trata justamente da “colocação de produtos”. E apesar de ser 

uma técnica utilizada em plataformas que diferem das tradicionais, possui o mesmo 

objetivo que a publicidade tradicional, que é divulgar e vender um produto, serviço ou 

marca. 

Essa estratégia de propaganda permite que o anunciante apresente uma 

comunicação híbrida, onde a sua intenção não seja imediatamente percebida pelo 

consumidor. Assim como acontece na comunicação proposta pelo advergame, essa 
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ferramenta se dá através de um período de entretenimento e lazer do seu público, e 

dessa forma, a mensagem passada assume uma maior sutileza.  

Dentro do cenário do advergame, o product plament possui um conteúdo que 

é construído inteiramente a favor do anunciante e tem a função de utilizar jogos como 

um meio de interagir com o público-alvo, gerando uma experiência com o produto ou 

serviço da marca dentro do contexto do game. 

Esse tipo de advergame é utilizado de maneira corriqueira como uma forma 

de patrocínio, onde os desenvolvedores do jogo costumam procurar anunciantes 

antes da finalização do game. 

 

Figura 2 – Product Placement em segundo plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gaming conceptz 

 

Por ser uma técnica que proporciona total imersão ao jogador, a persuasão 

acontece de maneira completamente natural, apresentando o produto ou serviço e 

não corre o risco de uma possível quebra nessa imersão como ocorre nas técnicas 

anteriores. 
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4. COMO FUNCIONA O SISTEMA DE IMERSÃO PROPOSTO PELO 

ADVERGAME 

 

4.1   IMERSÃO E INTERATIVIDADE 

 

Imersão significa ação ou efeito de imergir, ou seja, significa o ato de 

mergulhar em algo. Podemos caracterizar a imersão um dos pontos mais fortes do 

advergame, pois é uma das características que diferenciam essa maneira de 

persuasão das tradicionais. A experiência que o jogo oferece é o seu ponto positivo 

de mais destaque e isso só se torna possível pela imersão oferecida pelo mesmo. 

“Os advergames pertencem a família de jogos persuasivos, ou seja, jogos que 

induzem determinados comportamentos e ações dos jogadores. ” (BOGOST, 2007). 

Uma das características mais importantes dessa nova comunicação persuasiva é o 

relacionamento informal entre anunciante e usuário, esse relacionamento é construído 

através da interatividade que os jogos oferecem. 

Sato (2009) afirma que dois elementos dos jogos favorecem totalmente essa 

experimentação: a interatividade e a imersão. Compreende-se que nesse modelo de 

comunicação a interatividade e a imersão são duas coisas que andam juntas, e isso 

só é possível por conta do ciberespaço. 

O ciberespaço tem um grande papel quando se trata de interatividade e 

imersão, pois se comparado aos meios tradicionais, a interatividade nesse caso se 

relaciona mais com a busca pela diversão, sendo assim se torna uma ferramenta 

muito poderosa para a publicidade. 

 

4.2   O CIBERESPAÇO 

 

Com o avanço da tecnologia, é indiscutível que a maneira como os seres 

humanos estão se relacionando está em constante mudança. Com a disponibilização 

da internet, essa nova era da comunicação se torna cada vez mais atrativa. 

Castells (1999 apud SIMÕES, 2009) chama essa nova era da informação de 

“Sociedade em rede”. 

O filosofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da 

comunicação Pierre Lévy também fala sobre essa sociedade em rede, a qual ele utiliza 
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o termo cibercultura, como codinome, pois ele considera esse um novo espaço para 

interações, que é proporcionada pela realidade virtual. Tendo como base a sociedade 

em rede, Pierre Lévy indica a formação de uma “inteligência coletiva”. 

Para Lévy toda pessoa tem a sua inteligência acumulada pelas suas 

experiências e ela deve ser respeitada por isso. Segundo ele essas vivencias servem 

como interação social. Pierrie Lévy acredita que essa inteligência é distribuída entre 

todos os indivíduos, que ela não é particular de apenas uma pessoa privilegiada por 

isso. 

Segundo Pierrie Lévy, o ciberespaço ajuda a potencializar essa inteligência 

coletiva, por meio de redes sociais, chats e fóruns, onde as pessoas podem expor 

suas ideias e questionamentos, criando assim uma interatividade. O ciberespaço 

então comprova que é possível aprender e ensinar através dele, por conta de toda 

essa interação entre as pessoas. 

O ciberespaço pode ser definido como um espaço existente no mundo da 

comunicação, esse espaço é como um mundo virtual. Concluindo assim que a 

presença física do homem não se torna necessária para que haja a comunicação. 

O ciberespaço reside em um local desconhecido e cheio de possibilidades.  

Não é correto afirmar nem que o ciberespaço está presente nas redes sociais e nem 

sequer nos computadores, por conta disso, existe um questionamento recorrente de 

onde se localiza o ciberespaço. E é a partir daí que ele se torna virtual. 

É interessante ressaltar que a interatividade é algo que se tornou muito 

importante no mercado publicitário, as empresas compreendem que a mudança no 

comportamento do consumidor, que antes era passivo e hoje se torna ativo, acarreta 

a necessidade de uma alteração na comunicação com o público-alvo. Empresas que 

disponibilizam o feedback entre anunciante e consumidor possuem mais chances de 

sucesso com suas peças publicitárias. 

 

4.3   A IMERSÃO PROPOSTA PELO ADVERGAME 

 

Converter algumas pessoas em clientes em potencial, é um desafio, e a 

principal ferramenta oferecida pelo advergames as empresas, é justamente a imersão 

que essa estratégia de persuasão disponibiliza, utilizando da sua maneira natural e 

sutil. 
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Essa imersão é responsável por fazer o usuário “entrar” no jogo, de tal 

maneira que as intenções de convencimento da marca, ficam em sua maioria 

imperceptíveis em primeiro momento, pois a percepção do jogador acaba se voltando 

para a realidade oferecida pelo jogo. 

A consequência dessa imersão é a experiência, um tanto quanto completa, 

oferecida pelo game, dessa realidade. Dessa maneira o usuário se enche com a carga 

cognitiva proposta pelo desenvolvedor do jogo, que usa como conteúdo os materiais 

da sua marca, como objetos relacionados a ela, seus sons característicos, ou o seu 

serviço. 

Em relação a estética dos jogos, os criadores visam “impregnar” o consumidor 

com as informações da marca, tendo como objetivo deixar registrada na cabeça do 

consumidor, pensando não a médio ou longo prazo, mas em uma manutenção diária. 

 

Figura 3 – A interface e design simples dos games 

 

Fonte: jogos antigos 

 

Um outro benefício que é proporcionado por essa tática de imersão, é a 

familiaridade que é trazida pelo contato diário do jogador com as características da 

marca. Em sua maioria as interfaces e design dos jogos são simples, facilitando a 

ancoragem de diversos públicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse projeto era compreender essa nova ferramenta da 

publicidade que são os Advergames, e entender de que forma ela se difere dos meios 

tradicionais da comunicação e quais estratégias são utilizadas para persuadir o 

consumidor. A abordagem e pesquisa desse tema é de extrema importância para a 

publicidade do futuro, uma vez que a tecnologia propõe uma constante mudança no 

comportamento do consumidor. 

Um dos assuntos abordados nessa pesquisa foi a diferença entre a 

abordagem dos Advergames e dos meios mais tradicionais de comunicação, como a 

televisão e o rádio, por exemplo. Tendo como base as referências bibliográficas, é 

notório que os avanços tecnológicos possibilitaram formas mais inovadoras de se 

fazer propaganda, e com isso meios de comunicação tradicionais foram se tornando 

obsoletos. Enquanto esses meios fazem uso de estratégias onde o entretenimento do 

consumidor é quebrado, o Advergame se difere completamente por ser em si uma 

forma de entretenimento. 

Para alcançar o objetivo desse projeto foi descrito os tipos de Advergames 

existentes. É interessante relatar que as diferentes categorias possuem uma 

característica particular e podem ser usadas individualmente ou em conjunto, tendo 

em vista sempre a necessidade do cliente. 

Para concluir, através da pesquisa realizada foi possível entender que a 

principal característica da estratégia dos Advergames é justamente a imersão que é 

proposta pelos games. Tornando a mensagem a ser passada completamente 

interessante e diferenciada. Por meio da revisão bibliográfica como um todo, foi 

possível entender que estratégias que acompanham os avanços tecnológicos são 

uma ótima ferramenta de sobrevivência para a publicidade não só atual como futura. 

O comportamento do consumidor está em constante mudança, e o mercado 

publicitário, através de métodos inovadores como os Advergames, vem encontrando 

soluções inteligentes para se reinventar. 
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