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RESUMO 
 
Vivemos em uma era de convergências midiáticas, conexões entre canais e comunicação integrada. 
Estamos em uma era de audiência fragmentada, onde o consumidor divide sua atenção entre muitos 
elementos de maneira simultânea. Existimos em um tempo no qual fazer uma comunicação imersiva é 
essencial para o sucesso de um marca. Neste case vamos ver como a empresa JYNX (empresa fictícia 
criada para os propósitos deste trabalho), atuante na indústria de alimentos, lançou um novo chiclete 
no mercado, usando como base sustentativa de sua campanha um Alternate Reality Game (ARG), com 
um criativo e imersivo roteiro acontecendo em várias plataformas simultâneas, onde o consumidor era 
levado a participar de uma história que se desenvolvia na web e se desdobrava, até mesmo, no mundo 
real. 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO 
A JYNX (empresa fictícia criada para os propósitos deste trabalho) está preparando mais um 
lançamento: o chiclete YN. Este produto, assim como todos os lançamentos da empresa, chega ao 
mercado com um diferencial marcante: ele vem em formato de tabletes com códigos numéricos 
impressos. A idéia é que as pessoas peguem os números impressos no chiclete e os digitem no site do 
produto para responderem a enigmas, quizzes, participarem de promoções exclusivas e fazerem parte 
da rede social da marca na web. 
 
Um produto tão diferenciado merecia uma campanha à altura, portanto, a JYNX optou por utilizar um 
formato que, com certeza, irá “fisgar” o público-alvo de maneira certeira: o uso de um game de 
mistério, misturando ficção na internet com pistas no mundo real; o que se convencionou chamar de 
Alternate Reality Game, conceito que veremos desenvolvido no decorrer do case. 
 
 

SOBRE A EMPRESA 
A JYNX (empresa fictícia criada para os propósitos deste trabalho) é uma empresa que atua na indústria 
alimentícia. Possui sua central de operações na cidade de São Paulo, mas suas fábricas ficam no interior 
do estado. A JYNX é uma empresa jovem, com apenas 10 anos de existência, que fabrica – basicamente 
– doces e sobremesas como, gelatinas, balas, mini bolos, chicletes e barras de cereal. 
 
Os produtos são distribuídos pelas regiões sul e sudeste do Brasil e há três anos a empresa exporta para 
Argentina e Chile. O próximo passo é ampliar essa distribuição para a América do Norte. 
 
Os produtos JYNX são focados para um público de alto poder aquisitivo e, conseqüentemente, são de 
altíssima qualidade, em todos os sentidos. Além da alta qualidade, todos os produtos possuem um forte 
diferencial: desde o início da empresa, todos os produtos sempre tiveram forte apelo na internet; 
sempre foram feitas promoções utilizando internet e, até mesmo, códigos com envio pelo celular. 
 
 

SOBRE O PRODUTO 
Como dito anteriormente, para a criação do chiclete YN foi utilizada uma tecnologia de ponta que 
permite a impressão (com uma tinta comestível) na superfície do produto. Cada pedaço do tablete vem 
com um código alfa numérico para que seja digitado no site, gerando maior interação da marca com o 
consumidor. Por exemplo: um garoto ou uma garota compra o produto, abre a embalagem e vê o código 
WER34 impresso em uma das partes do tablete; uma instrução no verso ensina a ir ao site do produto, 
digitar o código e tentar responder um dos enigmas YN, para ganhar pontos na comunidade e, 
futuramente, poder trocar por brindes. 
 
É interessante analisar que o site formará um banco de cadastrados com os quais a marca irá 
estabelecer contato, via web, para novidades, promoções e até mesmo pesquisa. 
 
O diferencial do produto também será ponto de partida para a campanha de lançamento do mesmo, 
onde todo um mistério será criado usando os códigos impressos no doce. 
 
Essa tecnologia, que parece ficção, já foi intensamente usada pelas batatas Pringles, que fizeram com 
que cada batatinha do pacote viesse com um personagem de videogame impresso. 
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SOBRE O PÚBLICO-ALVO 
Os produtos da marca possuem preço premium, por isso o público são crianças/pré-adolescentes entre 9 
e 13 anos, de ambos os sexos, classe A e AB. A JYNX os categoriza como Tweens (between + teen).  
 
O público é “nativo digital”. "Nativos digitais", segundo o criador do termo, o educador americano Marc 
Prensky, são "jovens nascidos a partir de 1994, já imersos na era tecnológica e que possuem uma vida 
fortemente influenciada pela Internet e pelos aparatos tecnológicos. É de Prensky, também, a definição 
de "imigrantes digitais", que são as pessoas nascidas anteriormente a essa data e que ainda puderam 
experimentar peculiaridades do mundo analógico. 
 
O público nativo digital passa boa parte do dia na internet, possui celular, participa ativamente de 
redes sociais e busca opiniões em blogs. Para esses meninos e meninas, é extremamente comum fazer 
downloads de músicas em mp3, episódios de seriados e filmes da moda. 
  
Para o público é muito importante usar o que está na moda, pois isso reflete o seu imagético perante a 
comunidade em que vive. 
 
 

SOBRE A CAMPANHA 
Para o lançamento do chiclete YN, foi preparada uma campanha de comunicação integrada que terá 
várias ações em um composto 360 graus. Entre elas, material de ponto de venda, sites e banners na 
internet, anúncios em revistas segmentadas e, como uma ação de sustentação e diferenciação, será 
feito, também, um Alternate Reality Game, que é o foco deste case. 
 
Inicialmente, é importante definir o que vem a ser um Alternate Reality Game (ARG). Segundo o autor 
Dave Szulborski, ARG é “um gênero ficcional que une vida real, caça ao tesouro, live-action, games e 
comunidade on-line”.  
 
Baseada nesse conceito, a JYNX contratou uma agência para criar o ARG que recebeu o nome de 
“Códigos Misteriosos”. A trama terá a função de criar um teaser na web sobre o lançamento do chiclete 
YN. Tudo começará em um blog de um cientista que afirma ter descoberto uma maneira de se 
comunicar com o futuro, digitando números em um web site misterioso. É importante deixar claro que o 
ficcional estará bem explícito e já deixando pistas que alguma marca de produto está por trás disto, 
para que ninguém ache que se trata de uma farsa para enganar pessoas. 
 
O blog “Códigos Misteriosos” é o que os especialistas em ARGs chamam de “rabbit hole”, a toca do 
coelho. Uma metáfora para o local que serve de porta de entrada para o ARG. O cientista vai, 
diariamente, postar enigmas – nos quais pedirá ajuda dos usuários para resolvê-los – para tentar 
descobrir o que são os números e letras que ele descobriu em sua pesquisa. 
 
Paralelamente ao blog, serão criadas comunidades no Orkut para reunir os usuários em listas de 
discussão e serão feitos alguns vídeos com conteúdo codificado no YouTube. Haverá, também, um site 
criado para o ARG que parece enviar mensagens do futuro e, de maneira disfarçada, serão mostradas 
pistas sobre o novo lançamento da JYNX, o chiclete YN. Esse teaser estará no ar durante duas semanas, 
antes do lançamento ofical do produto. 
 
Quando a campanha entrar nos pontos de venda, revistas, web e outras mídias especializadas, o 
cientista revelará que a JYNX agora vai ajudar os investigadores nessa aventura, pois ela está lançando 
um chiclete (YN) que tem imprimido em sua superfície alguns códigos para desvendar enigmas, 
mistérios e pistas sobre temas como viagem no tempo, discos voadores, detetives famosos e mistérios 
da história da humanidade. 
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Para incrementar a ação, serão feitas algumas intervenções no mundo real. A idéia de fazer essa 
narrativa transmidiática é baseada em grandes séries de TV que estão obtendo resultados fantásticos de 
interação com o público. No ARG “Códigos Misteriosos”, os usuários da cidade de São Paulo poderão 
encontrar o ator que faz o cientista no blog em um lugar físico real (como a Avenida Paulista, por 
exemplo) para perguntar sobre os códigos e conseguir pistas extras com exclusividade. Essa parte de 
integração real-virtual pode gerar uma viralização do conteúdo pela web e pela comunidade que 
participa do jogo. 
 
A idéia é agrupar os consumidores em uma comunidade online, para que esses comecem a fazer parte 
de um banco de dados para o próximo passo, que será uma promoção na web usando comunicação 
direta com o público. 
 
 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 
1. A porta de entrada para participar do ARG “Códigos Misteriosos” é um blog. Também vimos que será 

usado o Orkut e vídeos no YouTube como ferramentas de apoio. Que outras redes sociais ou sites da 
internet que você acha que poderiam ser usados também? Cite pelo menos três e justifique cada um 
deles. 

 
2. A possibilidade de levar alguns usuários a transitarem da internet para o mundo real a fim de se 

encontrar realmente com um personagem da trama é extremamente imersiva e com grandes 
possibilidades de aproximar a marca do consumidor; ao mesmo tempo que é extremamente 
delicado de ser feito, já que envolve pessoas e atores em um local físico. Quais os pontos positivos 
e negativos que você vê em uma ação como essa? 

 
3. Como você mediria o sucesso de uma ação como essa? Que tipo de pesquisa você acha adequada de 

ser feita para uma ação desse porte? Lembre-se: além do ARG há também uma sustentação em 
outras mídias. 

 
4. Uma vez que o ARG para lançamento do chiclete YN terminar, haverá no site um banco de usuários 

cadastrados que forneceram e-mail, data de aniversário, nome, apelido, etc. Estruture uma 
próxima ação promocional para o produto usando esse banco de dados. 

 
5. A narrativa transmidiática está se provando uma peça importante em alguns seriados e filmes de 

cinema. Oferecer a possibilidade do usuário/leitor/espectador ampliar a experiência de um meio 
para outros, de maneira diferenciada, tem mostrado grandes resultados. Explique brevemente 
como marketing e comunicação podem se aproveitar desse conhecimento para ampliar o contato de 
marcas com seus consumidores. 

 
6. Analise o roteiro da trama “Códigos Misteriosos”. Crie duas intromissões no roteiro para deixá-lo 

mais instigante para o participante e que dê mais pistas sobre a marca que está por trás de tudo. 
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