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"Os advergames proporcionam uma profunda e agradável
experiência de imersão durante a interação" (Fernando Teixeira)

Tal cenário acabou criando as condições ideais para

a entrada dos advergames (http://pt.wikipedia.org/wiki/

Advergame) na web. "Eles proporcionam uma profunda

e agradável experiência de imersão durante a interação

- estimulam e aguçam a percepção e caracterizam-se como

entretenimento, segmento este que figura entre os mais

procurados na web. Com isso, encontramos usuários mais

receptivos e quanto mais interessante e adequada a pro-

posta do jogo, mais atenção você conseguirá dele. Abre-se

então uma grande oportunidade para transmitir uma men-

sagem publicitária com eficácia", diz Fernando.

Além disso, outros aspectos reforçam o crescimen-

to na adoção deste formato como meio de divulgação na

internet. "Um facilitador para a disseminação dos jogos

é o fato de sua natureza interativa se confundir com as

características da própria web. Os usuários de internet,

em sua maioria, são propensos a participar de iniciativas

onde se tornam atores ao invés de meros expectadores.

Os advergames têm a capacidade de fazer com que uma

pessoa 'assuma o controle da propaganda'. Por fim, outro

fator preponderante é que o jogo pode se fazer valer da

'viralidade' que boas ações acabam ganhando na web. Um

jogo que atraia muita gente é divulgado pelos próprios

usuários, que acabam montando uma teia de propaganda

espontânea. Pegando carona no aumento dos investimen-

tos de propaganda na web, os advergames têm crescido

de forma incontestável. De acordo com o Yankee Group,

serão gastos mais de 300 milhões de dólares com tais ações

apenas nos Estados Unidos em 2009, saindo de pouco mais

de 80 milhões em 2004", afirma André Lima, diretor de

operações da Infobase (www.infobase.com.br).

Advergame como ferramenta de branding?

Dentro das estratégias de branding das grandes em-

presas, a internet se tornou um caminho fundamental para

garantir um bom relacionamento das marcas com o público

que se pretende atingir.

Pensando nisso, até que ponto um advergame pode

ajudar na realização de tal tarefa? "Toda peça publicitária

pode ser útil para fazer branding de uma marca. No entan-

to, a competição que existe em torno dos advergames o

tornam uma ferramenta única. Além disso, a possibilidade

de criar jogos de diversas naturezas, com características da

empresa, faz com que a associação marca/jogo fique ainda

mais clara", diz Allan Fonseca, diretor de atendimento da

Netpartner (www.netpartner.com.br) e responsável pelas

soluções de advergames (www.adverplay.com.br).

Outro detalhe importante envolve as características do

universo proporcionado pelos advergames. "A relação entre

marca e consumidor ocorre em um universo lúdico, despren-

dido de todos os pré-conceitos do mundo real, despertando

novas sensações e associações. Isso cria proximidade entre

o consumidor e a empresa em esferas antes inatingíveis.

Não se trata apenas do consumidor estar receptivo às men-

sagens, mas do modelo mental que será construído com

base na experiência vivida", ressalta Fernando.

Um bom advergame é...

Entretenimento, imersão e interatividade. Essas são

algumas das palavras-chave para compreendermos o tra-

balho para a concepção de um advergame. Entendida esta

questão, o próximo passo é determinar as características

que vão definir um bom projeto na área.

"Não ser 'chato', se possível, rico em multimídia, ter

uma ótima jogabilidade, ser desafiante, abusar da interati-

vidade dos games, ter objetivos bem definidos e o principal

de qualquer jogo: ser divertido. Tenho visto diversos adver-

games no Brasil e no mundo que se preocupam muito mais

com o visual e a marca e se esquecem de serem divertidos

e interativos. O objetivo de um advergame é permitir um

momento divertido com a marca/produto, enviando assim

uma mensagem positiva", relata José Jarbas, CEO (Chief

Executive Officer) da EX Games (www.exgames.com.br).

Além destes aspectos, não podemos esquecer da ne-

cessidade de se provocar estímulos para a utilização do

ambiente. "Entendo que para ter ainda mais sucesso, o

jogo precisa ser provocativo, criar uma sensação de dis-

puta entre seus participantes. Em alguns dos advergames



"É a virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar.

Quanto mais rápido o jogador se sentir confortável com os comandos

do jogo e seu ambiente, mais conceituada é a Jogabilidade. Existe

ainda outro conceito para Jogabilidade, geralmente aplicado por

revistas especializadas, que pode ser entendido como a maneira em

que o jogador interage com a mecânica de jogo. Neste caso, uma

Jogabilidade mais complexa não significa dificuldade de interação

entre jogador e jogo, mas a profundidade com que isto ocorre,

na forma de enredo mais elaborado, variedade de ação e quebra-

cabeças complexos, por exemplo."

Fonte: Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogabilidade)

que a Netpartner criou, mandamos e-mails avisando a um

participante que esteja na liderança e seja ultrapassado por

outro competidor. Desta forma, aumentamos o número de

vezes que um único usuário volta ao site, utiliza o jogo e

se expõe à marca que desejamos divulgar. Características

mais técnicas como interface atraente, grau de dificuldade

no grau certo, velocidade de download também são funda-

mentais", argumenta André.

Etapas envolvidas no desenvolvimento

A boa notícia é que as etapas de desenvolvimento de

um advergame não diferem muito das utilizadas em um

website ou hotsite normal. Assim, para garantir o sucesso

de seu projeto, uma dica é buscar uma perfeita sintonia no

trabalho dos profissionais responsáveis pela criação e pela

programação do jogo.

"A seqüência 'definição do propósito / layout / desen-

volvimento das funcionalidades / testes' resume bem o cami-

nho que deve ser seguido. Em minha opinião, é fundamental

que exista boa mão-de-obra de desenvolvimento de sistemas.

Os jogos não são apenas links e animações. Para não coibir a

criatividade e garantir que a iniciativa atingirá os resultados

esperados, é muito importante contar com bons desenvolve-

dores suportando o pessoal da criação", orienta André.

Outra questão fundamental está presente no desenvolvi-

mento da Jogabilidade. "De forma análoga à etapa de estudo

de usabilidade de um site tradicional, este momento tem a pre-

ocupação de garantir que o jogo será concebido da maneira

mais adequada em relação a seu público-alvo. A Jogabilidade

é o ponto principal de um advergame", destaca Allan.

Modelos e custos envolvidos na produção

Uma das grandes vantagens na utilização de um ad-

vergame seria a sua flexibilidade para integrar diversas

ações-interativas. "Ele pode ser usado para alavancar o

lançamento de um produto, uma promoção, uma campanha

de comunicação de marca e até mesmo propostas educa-

cionais. Sua flexibilidade aplica-se também nos tipos de

peças em que pode ser veiculado: de um banner a um hot-

site exclusivo", diz Fernando.

"O projeto de utilização do jogo está vinculado ao

objetivo da empresa. Criar uma área exclusiva para jogos

no site gera tráfego e potencializa o crescimento da base

de dados. Colocar o jogo em uma comunidade ou site faz

com que mais pessoas tenham acesso a ele. O mais impor-

tante é a flexibilidade que os advergames trazem para que

agência e cliente trabalhem", complementa Allan.

Em relação aos custos envolvidos para a sua produção,

o especialista explica que a definição dos números vai de-

pender do nível do projeto. "É preciso avaliar a complexida-

de da mecânica a que está associado e os recursos necessá-

rios para o desenvolvimento do jogo. Basicamente, os custos

envolvem o desenvolvimento do conceito, projeto gráfico,

lógica e programação, sonorização e a hospedagem".

Para justificar tamanho investimento, a resposta passa

pelo alcance que um advergame pode atingir. "A probabi-

lidade de um jogo tomar grande proporção e atingir um

público enorme é muito maior do que um pop-up ou banner

ganhar tais dimensões. Se comparados às mídias tradicio-

nais, os advergames também levam vantagem potencial.

Sendo assim, ao programar uma ação inteligente, com um

jogo adequado ao público, interessante, estimulante e de-

safiador, a empresa pode esperar muita propaganda boca

a boca, grande exposição tanto em termos de número de

usuários quanto em relação ao tempo no qual um usuário

recebe o estímulo de sua marca e um bom banco de dados

para ser trabalhado posteriormente", finaliza André.
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