


junção das palavras advertising (publicidade) e 
games (jogos), são cada vez mais usados como 
ferramentas de marketing criadas por agências 
de publicidade para divulgar o lançamento de 
novos produtos ou reforçar, entre os consumi
dores, um atributo de uma marca ou serviço. 

Para as agências de publicidade e grandes 
marcas, esses jogos são um prato cheio para 
conseguir, numa tacada só, alcançar vários 
preceitos das bíblias de marketing. Pesquisas 
mostram, por exemplo, que o tempo de expo
sição de uma marca em um advergame é mui
to maior do que em um comercial na TV ou 
em um anúncio em jornal. Além disso, após 
a diversão, o consumidor passa, segundo os 
levantamentos, a ter mais familiaridade com a 
marca, avalia-a melhor e, claro, deseja ainda 
mais comprá-la. De quebra, as empresas ainda 
conseguem fazer um cadastro de consumido
res para continuar se relacionando com ele, já 
que, na maioria dos games, é preciso fornecer 
dados pessoais, como e-mail, nome e idade, 
para começar a jogar. 

"Hoje, de cada três grandes campanhas que 
são lançadas no Brasil, pelo menos uma tem 
um game como parte das ferramentas de co
municação", afirma Vicente Martin Mastroco-
la, game designer e professor de criação digital 
e computação gráfica na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), e de games 
na Miami Ad School/ESPM. 

A lista de exemplos de quem já usou a fer
ramenta é grande: refrigerante, pneu, desodo
rante, absorvente, sabão em pó, tênis, carro, 
chiclete, universidade, campeonatos de tênis e 
futebol e até novela. E os games podem, além 
de na internet, estar em celulares e dispositi
vos móveis, como o badalado iPad, ou mesmo 
ser lançados em forma de jogos de tabuleiro. 

PÚBLICO-ALVO 
Apesar da variedade de marcas que optaram 
por incluir um game no pacote de ações de 
marketing, o professor da E S P M afirma que a 
ferramenta não serve a qualquer produto ou 
serviço."Existe um público-alvo certo para você 
conversar com esse tipo de linguagem. Existem 
marcas em que é pertinente propor o game." 

Mastrocola dá o exemplo da marca de de-

sodorantes Axe, vista no mercado como irre
verente, jovem, que conversa com um público 
entre 18 a 35 anos e que assimila bem a lingua
gem do game. No caso da Axe, da Unilever, a 
marca usou, entre outras ações de marketing, 
um advergame para atrair jovens consumi
dores do sexo masculino para um de seus 
produtos da linha de desodorantes, que tem 
fragrância de chocolate. Lançado em 2008, o 
jogo ainda está disponível na internet e tem o 
mesmo mote de toda a campanha feita na TV: 
um homem usando o Axe Dark Temptation é, 



para as mulheres, tão irresistível quanto 
o chocolate. 

No game os jogadores vivenciam lite
ralmente a mensagem que a marca quis 
transmitir aos consumidores: após usar 
o novo desodorante, um homem cober
to de chocolate passa a ser atacado pelas 
mulheres e pode até ter pedaços do corpo 
arrancados por elas. Descrevendo o jogo 
assim, parece um game com zumbis, mas, 

ao final da diversão, o jogador se delicia ao 
ser rodeado e acariciado por frequentadoras 
de uma academia de ginástica. Um sonho de 
consumo no universo masculino. 

Além dos jovens, no grupo de consumidores 
em que faz sentido o uso dos games há uma 
surpresa. As mulheres. Uma pesquisa feita nos 
E U A mostra que elas são maioria (57%) entre 
jogadores dos chamados games casuais. Não 

foi à toa, portanto, que o lançamento de um 
novo absorvente Sempre Livre, o Tri Protect, 
incluiu em sua campanha o uso de um adver-

game. A Webcore Games, que desenvolveu 
o jogo, e a agência iThink resgataram-uma 
brincadeira antiga que conseguiu transmi
tir exatamente o conceito da campanha 
de lançamento do produto: conforto das 
mulheres ao sentar e levantar quando 
usam o absorvente. No game, essa men
sagem é transmitida de forma clara e 



direta numa brincadeira em que as consumi
doras disputam uma "Dança das cadeiras", 
na qual os avatares das jogadoras sentam e 
levantam várias vezes. 

Segundo o diretor da Webcore Games, 
Fernando Chamis, o jogo levou cerca de três 
meses para ser desenvolvido por uma equipe 
de oito pessoas. Com o "Dança das cadeiras", 
a empresa previa terminar 2010 com quase 
15 advergames desenvolvidos. Essa produ
ção é bem maior do que a de 2007, ano em 
que o estúdio entrou nesse nicho e produ
ziu um único advergame. Agora, a Webcore 
já tem no portfólio, além do absorvente da 
Johson&Johnson, clientes como Honda Civic, 
a marca de computadores Lenovo, rede Glo
bo, Petrobras, entre outros. 

Para a Globo, a empresa fez o game "Su-
finia", para divulgar e atrair público para a 
novela "Três Irmãs", de 2008. Mais recente
mente, desenvolveu um game de futebol, dis
ponível para jogadores no portal Globo.com 

http://Globo.com


(veja quadro).Esse jogo contém outra varia
ção do uso da ferramenta como marketing, 
o chamado in-game advertising, em que 
o jogador vê a publicidade dentro do jogo. 
Nesse caso, a publicidade está presente não 
só no fato de a emissora transmitir jogos 
de futebol e reforçar essa mensagem com 
o advergame, mas também nas marcas que 
anunciam seus produtos no estádio virtual, 
assim como acontece nas partidas reais. 

No jogo, internautas podem se enfrentar 
on-line e são estimulados a continuar falando 
sobre o jogo, depois da partida, pelo Twitter. 
Basta usar a hashtag #gamefutebol no micro-
blog, numa espécie de boca a boca que acaba 
divulgando ainda mais o advergame. 

As redes sociais, aliás, além de serem canais 
para divulgar esses games de marcas, são um 
dos caminhos para a evolução do uso da ferra
menta, segundo aposta Chamis. Ele avalia que 
haverá, no futuro próximo, espaço para usar 
o Facebook, por exemplo, para hospedar no 
Brasil um jogo gratuito de uma marca. Nessa 
rede social, há um dos games mais populares 
do mundo, o "Farm Ville", que já chegou a ter 
84 milhões de jogadores ativos por mês, coisa 
que os advergames ainda estão longe de al
cançar. 

De acordo com o diretor da Webcore Ga
mes, se uma empresa conseguir a marca de 
100 mil jogadores durante uma campanha 
de dois meses, por exemplo, ela terá tido um 
bom resultado, principalmente considerando 
o investimento, que pode chegar a R$ 1 mi
lhão, mas, ainda assim, ficar abaixo do custo 
de outras opções para se comunicar com os 
consumidores. 



teros e explosões, e o conceito da campanha: 
"Delicioso sabor. Zero Caloria. É possível". 

Esse conceito inspirou o game "O impossí
vel é possível", criado a partir do dia a dia do 
jovem publicitário Lucas Nascimento. Ele foi 
selecionado em um concurso feito pela marca 
para escolher um consumidor e sua história 
para protagonizarem o game. Todos os des
dobramentos depois disso, como desenvol-' 
vimento do game, fases de criação e a parti
cipação de Lucas no projeto, estão no hotsite 
criado para a campanha e para o advergame. 

"O game reflete o espírito ousado e jovem de 
Coca-Cola Zero, com sua proposta de quebrar 
convenções e provar que o impossível é possí
vel. Coca-Cola Zero mostrou isso ao oferecer 
um delicioso sabor em uma versão sem açú
car. Agora, nossos consumidores comprovam 
essa tese vivenciando-a em um jogo bastante 
envolvente", afirma Luciana Feres, diretora de 
marketing das marcas Cola da Coca-Cola Bra
sil, sobre o jogo, que levou três meses para ser 
desenvolvido por uma equipe de 60 pessoas 

É uma equipe bem grande, considerando-se 
que, em 2008, a última pesquisa da Abragames 
(Associação Brasileira das Desenvolvedoras de 
Jogos Eletrônicos) apontou que havia no Brasil 
42 empresas no setor, movimentando R$ 87,5 
milhões por ano e empregando cerca de 560 
funcionários. 

Esse setor, segundo os estúdios, usa as úl
timas tecnologias disponíveis, assim como 
desenvolvedores de advergames dos Estados 
Unidos, Japão e Europa. No país, essas empre
sas são alimentadas pela mão de obra jovem 
que descobriu nos games um futuro profissio-

nal e correu atrás de cursos, como graduação 
em design de games e jogos digitais, para atu
ar no segmento. 

Em alguns casos, a produção de advergames 
profissionais já começa na própria escola, caso 
de alunos de um curso inicial de computação 
gráfica da escola Saga, na unidade de Salvador. 
Eles produziram um advergame para os pneus 
Michelin e viram na prática o que o mercado 
espera deles. O resultado mais que agradou 
o cliente, que, neste caso, usou o game para 
reforçar uma campanha regional de vendas. 

Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 28, n. 160, p. 32-38, jan. 2011.




