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“A publicidade é a flor da vida contemporânea, 

é uma afirmação do otimismo e da alegria, 

faz bem aos olhos e ao espírito, 

é a mais calorosa manifestação da 

vitalidade dos homens de hoje, da sua pureza, 

do seu dom de invenção e imaginação, 

é a mais bela prova da sua vontade de modernizar 

o mundo em todos os seus aspectos 

e em todos os domínios. 

 

Aquilo que caracteriza o conjunto da publicidade 

mundial é o seu lirismo 

e é aqui que a publicidade toca (encontra) a poesia” 

Blaise Cendrars – novelista e poeta suíço. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade relatar como o Advergame ―Templo – Desafio Pequim‖ contribuiu para a 

campanha ―Conspiração Pequim‖ da marca de produtos esportivos Olympikus. Advergame é um jogo criado 

com a finalidade de divulgar e permitir ao público-alvo experimentar um produto/serviço/marca. Fez-se um 

estudo de caso através de entrevistas qualitativas semi-estruturadas com os responsáveis de toda a comunicação. 

O objetivo dessa pesquisa é entender como o advergame funciona por ser mídia que gera entretenimento e 

interatividade, e a qual público foi focada a campanha e o jogo. Os principais benefícios que o game pode 

atribuir à campanha, segundo os idealizadores do projeto, foi um aumento nos acessos ao site da campanha e da 

Olympikus, assim como sua permanência; gerou mídia espontânea em sites especializados; ajudou a fortalecer o 

conceito da campanha em que o atleta Giba deveria se transformar em um mito, além do tema da ―conspiração‖ 

para que Giba não jogasse as Olimpíadas de Pequim. As dúvidas que surgem da pesquisa desenvolvida é saber se 

o mesmo pode ter sucesso quando não há um esforço de mídia envolvido; saber se o melhor é investir em mídia 

dentro de um jogo ou criar um jogo específico para uma empresa; o que as agências de publicidade devem fazer 

para melhor compreender a produção de um game. Por fim, a conclusão que se chega é que um advergame é um 

excelente investimento para qualquer marca por ser atemporal e não haver a necessidade de uma constante 

manutenção de comunicação ou atualização de conteúdo, mas deve ser feito com planejamento e cuidado na 

execução, porque produzir um game sem o devido primor pode criar rejeição do público e afetar as chances de 

sucesso de retorno do investimento. 

 
 
Palavras-chave: Advergame; Marca; Olympikus; Comunicação;  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to report how the Advergame "Templo – O Desafio Pequim" contributed to the Olympikus 

sporting brand campaign "Conspiração Pequim". Advergaming is a game created with the purpose of supporting 

and enabling the audience to experience a product / service / brand. This case of study was made using 

qualitative interviews through semi-structured interviews with the heads of all communication. The objective of 

this research is to understand how the advergame works because it generates media entertainment and 

interactivity, and which the public was focused on the campaign and the game. The main benefits attributed to 

the campaign, according to the creators of the project, was an increase in traffic to the site and campaign 

Olympikus as well its ability to maintain viewers' interested for a long period of time.; it also generated 

spontaneous media on specialized sites and helped strengthen the concept of the campaign for the athlete Giba 

and the theme of "conspiracy" of Giba not playing the Beijing Olympics. The doubts arisen from research 

carried out is whether it can succeed when there is an effort of media involved, whether it is best to invest in 

media within a game or create a specific game for a company and what the advertising agencies should do to 

better understand the production of a game. Finally, the conclusion reached is that an advergame is an excellent 

investment for any brand for being timeless and not needing constant maintenance of communication or updating 

content. However, it should be done with careful planning and execution, because to produce a game without 

proper care may result in an early rejection by the audience and affect the chances of success of return on 

investment. 

 
 
Palavras-chave: Advergame; Brand; Olympikus; Communication;  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Antes de apresentar o desenrolar deste trabalho científico, é importante desvelar 

informações necessárias a respeito do advergame como ferramenta de comunicação e ao que 

se considera uma publicidade moderna: o entretenimento com conteúdo. Recentemente foi 

feita uma pesquisa ―O Futuro da Mídia‖, da Deloitte Consultoria, em que 81% dos 

participantes da pesquisa (9 mil participantes, incluindo Japão, EUA, Grã-Bretanha, 

Alemanha e Brasil) apontaram o computador como o meio de entretenimento mais 

importante, inclusive mais do que a TV. E entre esses, 58% disseram que jogos online e 

videogames são importantes fontes de entretenimento. Assim começa o diferencial que o 

advergame tem.  

O advergame é de fato conteúdo agregado a uma marca, a um produto. Um jogo que 

diverte e que pode-se jogar em qualquer lugar, como no celular, no trabalho, em casa, com os 

amigos online ou offline. É exposição de propaganda ou publicidade com interação, ativação 

de marca e o principal, o consumidor tende a experimentar isso por sua própria iniciativa. 

Essa afirmação baseia-se na pesquisa realizada pela Nielsen Entertainment, encomendada pela 

Massive Inc. (agência de publicidade em videogames pertencente à Microsoft), que indicou 

que a familiaridade com uma marca anunciada em videogame aumentou 64%, revelou que o 

rating
1
 da marca cresceu 37%, a consideração de compra subiu 41% e o recall

2
 do anúncio foi 

para 41%. São números relevantes para quem não está atento a essa nova forma de mídia que 

não é impositiva e unidirecional. 

Isso mostra porque os investimentos em advergames crescem bastante. Tomando por 

base o ano de 2006, que o investimento foi de US$ 370 milhões no mundo, tem-se a previsão 

de que em 2012 seja alcançada a cifra de US$ 2 bilhões, segundo a IAB (Interactive 

Advertising Bureau Brasil). Nessa corrente, um dos casos de maior sucesso no mundo é o 

game America‘s Army. Em uma iniciativa do exército americano, a produção desse jogo de 

combate e treinamento militar digital foi feita, dada a necessidade de atrair jovens americanos 

que já se mostravam indiferentes às forças armadas e também, entediados das formas 

                                                           
1
 Grau de mensuração. 

2
 Lembrança de aspectos de anúncios 
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tradicionais de recrutamento.
3
 Resultado: dois anos após o lançamento do jogo, a empresa de 

marketing i to i Research fez uma entrevista com estudantes de ensino médio e universtiários 

e descobriu que a grande maioria era pró-militar e que 30% contaram suas experiências ao 

jogar America’s Army
4
. Além dos games, também foram criados fóruns para aqueles 

interessados em afiliar-se ao exército onde discutem sobre os prós e contras das guerras. E, 

desses participantes dos fóruns, 42% dos membros são de comunidades internacionais, muitos 

deles de países considerados inimigos do estado. 

De modo geral, esse é o grande ponto do advergame: conteúdo que pode gerar mais 

conteúdo e engajamento dos jogadores. Um ponto importante para qualquer empresa 

interessada em fortalecer sua imagem e criar os ―advogados de marca/produtos/serviços‖
5
 

Haja visto esse panorama e a forma pela qual um advergame pode ajudar à 

comunicação de algo tão complexo como o alistamente militar, chega-se à necessidade de 

entender como funciona na prática para uma marca ou um produto ao ser ligado a uma 

proposta comercial, como é o caso da Conspiração Pequim. 

Por isso, esta pesquisa faz um estudo de caso da utilização do advergame como parte 

da campanha Conspiração Pequim, da marca de materiais esportivos Olympikus, 

aprofundando-se no quanto a utilização de advergame foi importante para o conjunto da 

campanha, seus usos e resultados. Dessa forma, o trabalho procura responder aos seguintes 

questionamentos: Que motivos levaram a equipe a escolher o advergame para compor o mix 

de mídia? Como foi o planejamento de toda a campanha? Para quem foi destinada a 

campanha, assim como a criação do conceito? E, por fim, quais resultados eram esperados e 

quais resultados foram obtidos com a campanha? 

O corpus da pesquisa, constituído para atender às necessidades deste estudo de caso, 

são as agências participantes do projeto Conspiração Pequim e do cliente-anunciante. São 

eles: DCS Comunicação, AG2 agência digital e a produtora de games Aquiris, além do 

cliente, Olympikus — materiais esportivos. Partindo destes agentes é que foi possível delinear 

a estrutura de toda a campanha e o seu desenvolvimento. 

                                                           
3
 JENKINS, Henry. Cultura da Convergência.  1. ed. São Paulo: Aleph, 2008. 

4
  Wagner James Au, ―John Kerry: The Video Game‖, Salon, 13 de abril de 2004, 

http://www.salon.com/tech/feature/2004/04/13/battlefield_vietnam/. 

5
 Tradução livre do termo ―Customer Advocate‖ de ANDERSON, Kristin; KERR, Carol. Customer 

Relationship Management. 1 ed. New York: McGraw-Hill, 2002, p.23 
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Para melhor apresentar todos os acontecimentos, desenvolvimento e resultados, optou-

se por um estudo de caso que é de natureza qualitativa, pois permitiu uma análise mais 

detalhada e também uma coleta de informações mais apurada. O método aplicado foi o 

questionário semi-estruturado, que permite uma maior flexibilidade durante a entrevista e que 

oferece mais ganhos para adquirir informações do que um método mais rígido e controlado 

que acarretaria numa menor investigação como um questionário fechado. 

A estrutura deste trabalho é divida em quatro capítulos para que o leitor possa entender 

de forma holística como se deu a produção da pesquisa. O segundo capítulo apresenta a 

descrição das referências teóricas, buscadas em livros, artigos, websites e que, 

consequentemente, deram sustentação a toda argumentação grafada neste documento. No 

terceiro capítulo, aspectos metodológicos, que deram a coluna vertebral para que a pesquisa 

fosse executada. Por fim, no quarto e quinto capítulos, a análise dos dados coletados 

apresentando ponderações e conclusões que puderam ser percebidas e entendidas das 

respostas dos entrevistados. É também nesses últimos capítulos que são divulgados, por fim, o 

resultado prático da campanha e o resultado deste trabalho final de graduação, respondendo 

aos objetivos de pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARCAS E BRANDING 

 

No universo do advergame, uma marca é a principal beneficiada, porque o jogador 

interfere, brinca e interage com o que é proposto no jogo. Entretanto, é importante dar atenção 

ao que se define por marca e a gestão da marca. 

Marca na definição da American Marketing Association (AMA) citada por Kotler 

(2006, p. 269) é ―um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, 

destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores 

para diferenciá-los dos demais concorrentes‖. Através dessas formas e a maneira pela qual ela 

se comunica é que o consumidor vai se identificar e dar valor a uma marca. Essa atribuição de 

valor por parte do consumidor depende da maneira que serão geridos os esforços para agregar 

qualidade e diferenciação, que é o que se chama de branding.  

Branding, segundo o site KYU design gráfico: ―é o nome que se dá ao processo de 

construção de uma marca. Ele trabalha as impressões e a relação que o consumidor tem a 

respeito deste produto ou serviço, a imagem que ele passa e o que ele representa na vida de 

quem o adquire‖.  Mas, para que isso aconteça, existem muitos processos a serem percorridos. 

Para que haja essa construção, deve-se ―dotar produtos e serviços com o poder de uma 

marca[...] relacionado a criar diferenças [...] criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a 

organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de 

decisão mais esclarecida e nesse processo, gere valor à empresa‖(KOTLER, 2006, p. 270). A 

construção de marcas se dá, principalmente, através da propaganda, e esta é, ainda, uma das 

ferramentas que melhor realiza esta tarefa. Entretanto, durante o ciclo de vida de uma marca, 

é necessário o uso de todo o mix de marketing, adequando cada ferramenta às necessidades 

específicas do mercado, considerando fatores como concorrência, produtos, consumidores 

entre outros (SAMPAIO, 1999). 

Para gerenciar o que é citado acima, é preciso que haja uma quantificação e uma 

mensuração de algo tão subjetivo como são os valores de marca. Para isso, existe a ferramenta 

chamada brand equity. 
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2.1.2 Brand Equity 

 

A quantificação e mensurabilidade da qualidade de uma marca é chamada de Brand 

Equity ou patrimônio de marca. O patrimônio de marca é  

 

o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo 

como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos 

preços, na participação de mercado e na lucratividade que a marca proporciona à 

empresa. O brand equity é um importante ativo intangível que representa valor 

psicológico e financeiro para a empresa. (KOTLER, 2006, p.270) 

 

Os ativos e passivos que caracterizam o valor de uma marca vão variar de contexto a 

contexto, mas de forma prática pode-se agrupar esses atributos em cinco grandes categorias 

segundo Aaker (1998, p.16): ―lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade percebida, 

associações à marca em acréscimo à qualidade percebida e outros ativos do proprietário da 

marca – patentes, trademarks, relações com os outros canais de distribuição etc.‖ Lealdade a 

uma marca é importante para manter uma base fiel de consumo, reduzindo a vulnerabilidade 

da ação competitiva. A questão do conhecimento de marca é importante pois as pessoas 

geralmente compram aquilo que lhes é familiar – o que é desconhecido perde força para o que 

é conhecido. A qualidade percebida influencia as decisões de compra no momento de pesar a 

qualidade agregada de uma marca em relação à marca da concorrência. E o conjunto de 

associações, é quando relaciona-se símbolos, ícones e estilos de vida a uma marca – por 

exemplo, ligar Ronald McDonald a uma ação beneficente agrega um sentimento positivo à 

cadeia de fast food McDonald‘s. (AAKER, 1998) 

Quando o brand equity é baseado no cliente, acontece dos consumidores reagirem 

mais favoravelmente a um produto e inclusive à forma pela qual são comunicados os valores 

da marca. Se isso não fica muito claro para o consumidor, o produto acaba tornando-se uma 

commodity ou versão genérica e mais barata. Assim, pode acontecer da concorrência ser 

baseada na precificação. (KOTLER, 2006) 

Para construir um brand equity, o processo deve ser feito em todos os contatos 

relacionados à marca – iniciados pela empresa ou não. Kotler (2006, p. 275) cita três 

conjuntos principais de impulsionadores do  brand equity: 
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Tabela 1 – Principais impulsionadores de brand equity 

1. As escolhas iniciais dos elementos ou identidades da marca 

(nomes da marca, logos, símbolos, caracteres, representantes, slogans, jingles, 

embalagens e sinais, por exemplo) – A Old Spice utiliza uma embalagem 

vermelho-clara e um veleiro para reforçar o tema náutico e, ao mesmo tempo, 

lança suas extensões de desodorante e antiperspirante, acrescentando os nomes 

das marcas High Endurance e Red Zone. 

2. O produto, o serviço que o acompanha, e todas as atividades de 

marketing associadas a programas de marketing de apoio – A Joe Boxer fez 

fama vendendo roupas íntimas coloridas com sua assinatura – a carinha amarela 

sorridente, Mr. Licky – de maneira divertida. A empresa não gastou quase nada 

em propaganda: eventos e jogadas publicitárias inteligentes lhe garantiram 

evidência e propaganda boca a boca. E, graças a um acordo exclusivo com a 

Kmart, a empresa ganhou um forte apoio varejista. 

3. Outras associações indiretamente transferidas para a marca, 

vinculando-a a alguma entidade (uma pessoa, local ou coisa, por exemplo.) – 

Para ajudar a construir a imagem de sua linha de SUVs, a Subaru escalou o ator 

australiano Paul Hogan, que ganhou fama de durão graças ao filme Crocodilo 

Dundee. 

Fonte: KOTLER (2006).  Organização: ORTIZ.  

Todos esses fatores são formas de levar uma marca a um patamar diferente do qual se 

encontra. Os gestores de uma marca devem sempre estar atentos às melhores formas de entrar 

em contato com a marca. No mundo contemporâneo, as formas de contato com o público 

sempre irão variar com o passar dos anos e essa atitude deve ser ativa para não haver um 

desfoque dos alvos e do planejamento pré-estabelecido. 

 

2.1.3 Novos programas de marketing para a construção de marca 

 

Com o advento das novas tecnologias, as formas de lidar com marcas e a gerência 

destas, exigiram programas para construção de marca, que estivessem adaptados a essa 

realidade, como define Kotler (2006): 
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Tabela 2 – Novos programas de marketing para a construção de marca. 

Personalização Envolver clientes com a marca 

através de relacionamento intenso e 

efetivo. Garantir que uma marca e seu 

marketing sejam o mais relevantes 

possível para o maior número de clientes 

possível.  

Integração Mesclar e combinar atividades de 

marketing a fim de maximizar os efeitos 

individuais coletivos.  E dessa forma criar 

conscientização de marca para que o 

consumidor identifique-a nas diferentes 

condições que surgirem na comunicação. 

Internalização Consiste de gerir a marca entre 

colaboradores para que estejam 

informados, inspirados e entendam como 

a marca na qual trabalham ―vive‖. É uma 

das influências mais poderosas sobre a 

percepção das marcas. 

Fonte: KOTLER (2006).  Organização: ORTIZ.  

Isso só vem a acrescentar à importância que uma comunicação integrada de fato 

aconteça – a que envolve stakeholders
6
 de todas as formas e crie um vínculo positivo para que 

isso traga retornos financeiros para a empresa e uma imagem forte na sociedade. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

A comunicação integrada é a junção de todas as formas de comunicação em um mix 

que possa falar através de vários canais com clientes e clientes em potencial. Shimp (2002, p. 

                                                           
6
 Indivíduo ou grupo que pode afetar o alcance dos objetivos organizacionais, ou que é afetado pelo alcance 

destes objetivos.  
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40) define uma perspectiva amplamente divulgada sobre a comunicação integrada de 

marketing 

 

CIM é o processo de desenvolvimento e de implementação de várias formas de 

programas de comunicação persuasivos com clientes existentes e potenciais no 

decorrer do tempo. O objetivo da CIM é influenciar ou afetar diretamente o 

comportamento do público-alvo das comunicações. A CIM considera todas as fontes 

de marca ou contatos da empresa que um cliente ou prospecto tem com o produto ou 

serviço como um canal potencial para divulgação de mensagens futuras. Além disso, 

a CIM faz uso de todas as formas de comunicação que são relevantes para os 

clientes atuais e potenciais, e às quais eles devem ser receptivos. Em resumo, o 

processo de CIM começa com o cliente ou prospecto e então retorna para determinar 

e definir formas e métodos através dos quais programas de comunicações 

persuasivos podem ser desenvolvidos. 

 

Para poder falar com esses clientes ou prospectos, existem muitas ferramentas para 

exprimir a mensagem e as promessas de um produto/serviço/marca. Esses elementos de 

comunicação integrada estão distribuídos em áreas funcionais definidas por Ogden (2002) 

 

Tabela 3 – Áreas funcionais de comunicação integrada 

 Propaganda Desenvolvimento e execução de qualquer 

mensagem de lembrança, informativa ou 

persuasiva, comunicada a um mercado ou 

público-alvo através de um meio não-

pessoal. Os meios disponíveis para 

propaganda são televisão, rádio, revistas, 

jornais, outdoors (e outros meios externos), 

folhetos e outros veículos diretos. Comunica 

uma mensagem para um grande número de 

pessoas e o feedback se dá por exemplo, 

através de vendas, conhecimento de marca, 

votos para um candidato, entre outros. É 

impessoal. 

Venda Pessoal Gera os benefícios da comunicação 

individualizada e envolve diálogo entre 

comprador e vendedor. Tem a vantagem da 

persuasão e tem feedback imediato de seus 
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consumidores em potencial. Por ser 

individualizado é um dos métodos mais caros 

por contato, ao passo que a propaganda é o 

que oferece o custo mais baixo por contato. 

Promoção de vendas Tem o objetivo de criar ou induzir compras. 

O comprador pode ser o consumidor final, 

intermediários ou a própria equipe de uma 

organização. Possui a vantagem de se 

desenvolver como um pacote de valor 

agregado para o profissional de marketing. 

Utiliza meios como cupons, displays, ponto-

de-venda (PDV), programas de treinamento, 

entre outros meios. É complementar. É feito 

de forma pessoal e não-pessoal e oferece 

estímulo de curto prazo. O custo por contato 

é mais caro que a propaganda, mas mais 

barato do que a venda pessoal. 

Relações Públicas ou Publicidade Embora sejam atividades diferentes têm a 

mesma função e são executadas de forma 

similar. A publicidade é uma forma que não 

é paga de maneira tradicional e não tem total 

controle do que vai ser dito e divulgado. 

Envolve persuasão dos diretores de 

departamento dos meios (TV, rádio, jornal), 

envio de press releases e direcionamento 

dessa publicidade. 

As relações públicas é o gerenciamento da 

imagem de uma empresa perante seus 

públicos. É executada através de lobby junto 

a órgãos públicos, ações sociais da empresa, 

assessoria de imprensa, tudo visando à 

capitalização de benefícios para a imagem da 
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empresa. 

Marketing Direto Marketing direto é uma forma de 

comunicação personalizada. Entre os muitos 

formatos de marketing direto estão o envio 

de malas-diretas, telemarketing, venda direta, 

propaganda de resposta direta utilizando 

meios eletrônicos. O marketing direto 

necessita de um banco de dados atualizado. É 

mensurável e tem resposta imediata. 

Marketing Digital É a utilização de propaganda e métodos de 

marketing na Internet. Sua função básica é 

usar a força  de redes online, comunicação 

por computador e meios interativos digitais 

para reforçar o marketing ou a CIM. Entre os 

vários tipos de marketing digital encontram-

se criação de websites, e-mail marketing, 

hotsites, banners e sponsoring advertising
7
. É 

mais barato que os meios tradicionais, mais 

rápido no que se refere à atualização da 

mensagem e adiciona mais interatividade à 

campanha e ao planejador da CIM. 

Fonte: OGDEN (2002).  Organização: ORTIZ.  

 

Todas as ferramentas acima fazem parte do composto de uma comunicação integrada 

da maneira que deve ser feita. As necessidades de cada produto/serviço/marca dependerá das 

exigências de cada mercado e de cada situação de comunicação já instaurada. A importância 

da criatividade e adequaçãoo são fundamentais para que haja uma comunicação integrada 

relevante para o consumidor. Cada estratégia pensada deve estar embasada em pesquisa e para 

Ogden (2002, p.128) ―deve-se manter a análise situacional concisa e rica em fatos e não em 

                                                           
7
 Incluem-se nessa categoria os links patrocinados, vídeos no YouTube para serem exibidos na Home Page entre 

outras ativações pagas de conteúdo na Internet. 
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suposições‖. Dessa forma, diminui-se grande parte do ―achismo‖ em planejamentos, tornando 

mais apurada a tomada de decisões para uma melhor comunicação e mais adequada à 

demanda, principalmente, se esses números estiverem nas mãos de um planejador experiente 

e com feeling para as tendências de mercado e de comunicação, cuja alcunha mais moderna é 

cool hunter. 

Muito da mensagem de uma comunicação integrada pode ser melhor emitida ao 

personificar tais qualidades de um modelo ideal através de um gimmick
8
 ou ícone simbólico. 

Por isso deve-se compreender como pode se dar a construção desse ícone dentro de um 

contexto da publicidade.  

 

2.3 CONSTRUÇÃO DE UM MITO 

 

Na elaboração e criação da campanha ―Conspiração Pequim‖, criou-se a ideia de que 

haveria de se construir um herói, um mito que pudesse protagonizar toda a história 

desenvolvida para a campanha. É assim que foi escolhida a utilização de Giba (Gilberto 

Amaury de Godoy Filho), jogador de vôlei da Seleção Brasileira como personagem principal 

e a sua mitificação. Para isso, deve-se entender exatamente o que é um mito e como ele é 

construído. 

Um mito só se torna mito a partir do momento em que ele é falado e cria-se todo um 

conceito de algo diferente do que é mundano. Nas palavras de Barthes (1980, p. 131) 

 

 O mito é uma fala. [..] o mito é um sistema de comunicação, é uma mensagem. Eis 

por que não poderia ser um objeto, um conceito, ou uma ideia: ele é um modo de 

significação, uma forma.[...] já que o mito é uma fala, tudo pode constituir um mito, 

desde que seja suscetível de ser julgado por um discurso. O mito não se define pelo 

objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere: o mito tem limites 

formais, mas não substanciais. (...) Cada objeto do mundo pode passar de uma 

existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade [..] 

 

Por ser um discurso que a sociedade aceita, o uso da publicidade a favor dessa 

construção é um grande trampolim para o sucesso do investimento em um ícone a qual pode-

se atribuir qualidades e agregar uma marca, o que leva ao desencadeamento do processo de 

                                                           
8
 Personagem ou efeito gráfico, audiovisual, ou emocional, criado para destacar determinado produto, ideia ou 

serviço aos olhos do público. Funciona como uma marca própria do anunciante ou apenas a extensão de uma 

campanha. 
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identificação da marca, que é justamente o que se busca em associações como essa. Para 

Heisig, citado por Randazzo (1996, p.58), mitologizar se resume naquilo que ―[...] inclui todas 

as formas de ficção narrativa simbólica mostrando padrões recorrentes universais e coletivos 

de resposta psíquica às experiências da vida [...] qualquer representação humana vista sob a 

perspectiva da alma‖. Tal definição é muito apropriada para a publicidade porque esta é um 

tipo de comunicação que conta histórias, ficções que além de transmitir informações sobre um 

produto/marca, reflete valores, estilos de vida e a sensibilidade do consumidor-alvo e/ou da 

cultura. A publicidade trata de assuntos ligados à alma. (RANDAZZO, 1996) 

No caso da Conspiração Pequim, o arquétipo de mito concebido para que Giba 

pudesse representar é o que Randazzo (1996) chama da figura masculina dinâmica, o 

Guerreiro-Herói. Os traços que distinguem essa personagem são a independência, coragem e 

força: ―O Bom Guerreiro é o generoso defensor da verdade e da justiça, pronto a morrer por 

aquilo em que acredita e/ou ao serviço daqueles que não podem defender a si mesmos.‖ 

(RANDAZZO, 1996, p. 160). Para Campbell (1990), esse é o objetivo moral de todo herói, 

salvar e defender, além de dar um rumo e guiar uma sociedade.  

Esse mito ao se involver com a publicidade, leva a sociedade ao consumo, salvando e 

defendendo uma marca, produto ou serviço e é claro simbolizando tudo isso. Essa anexação 

de valores do Guerreiro-Herói à publicidade possui vários exemplos de sucesso: o caubói da 

Marlboro que uma imagem de rudeza e masculinidade a uma marca originalmente feminina; 

Tony, o tigre da Kellogg‘s; o Gigante Verde; Ronald McDonald, entre outros.  

As mitologias de marca, a um nível simplificado, funcionam para atrair a atenção do 

consumidor, interessá-lo, envolvê-lo e diverti-lo (RANDAZZO, 1996). No caso da 

Olympikus, fica claro que o fato de a  construção do personagem principal do jogo ser o Giba, 

um atleta brasileiro de fama mundial, permite agregar grandes valores para a marca por dar o 

testemunho de alguém consagrado pela imprensa esportiva nacional e internacional e dessa 

forma haver uma identificação maior com o público, ―tanto individual quanto cultural, 

refletindo e reafirmando os valores e a sensibilidade do consumidor‖. (RANDAZZO, 1996, 

p.194)  

Ao relacionar um atleta a um propósito publicitário, deve-se tomar certos cuidados, 

como destacam Morgan e Summers (2008, p. 227) : 

 

O uso do apoio de atleta, time ou celebridade deverá ser visto como uma decisão 

estratégica, não tática; certificar-se de que o DNA do favorecido e o de sua marca 
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estejam alinhados; assegurar-se de estabelecer uma sincronização relevante entre o 

que sua marca promete e o que a celebridade promete; escolher um item pertencente 

a uma celebridade que represente alguma forma de propriedade ou apoio; pensar em 

―parceria‖, não somente em ―apoio‖; ter como meta construir ambas as marcas – a 

sua e a da sua celebridade. 

 

Desta forma, a autenticidade do testemunho vai ser de grande importância para o 

desenvolvimento de uma campanha cujo conceito tenha essa ideia do grande herói, do mito. 

Inclui-se aí também que haja um comportamento adequado de um campeão. Ser uma pessoa 

íntegra dentro e fora das quadras, apenas citando algumas características relacionadas a 

pessoas públicas que, muitas vezes, refletem o exemplo para a sociedade. 

Para o processo de comunicação existir, e assim se inserir o mito, deve-se estudar com 

cuidado a forma de fazer essa abordagem e escolher, dentre inúmeros meios e veículos, qual 

irá passar a mensagem com maior adequação e diretamente ao público escolhido. A área que 

cuidará disso é justamente a de mídia. A esta disciplina é que a seção a seguir é dedicada, 

incluindo também a Internet nesse contexto. 

 

2.4 MIDIA E INTERNET 

 

Mídia é o nome que se dá ao conjunto de meios de comunicação. Para a publicidade, é 

o nome da área técnica relacionada à veiculação de mensagens comerciais. Segundo Muniz 

(2004, p.13) [...] ―mídia significa meio e tem origem na palavra latina médium, cujo plural 

media, foi adotado pelos países de língua inglesa para designar o departamento de uma 

agência de publicidade especializado em selecionar os veículos de comunicação para 

campanhas publicitárias‖. Desse modo, cabe ao profissional escolher entre uma gama de 

meios e veículos, categorizados da seguinte forma (MUNIZ, 2004, p.13): 

 

Tabela 4 - Mídias 

Mídia impressa tudo o que é impresso, como o próprio nome 

diz – jornal, outdoor, revista. 

Mídia eletrônica televisão, cinema e rádio. 

Mídia alternativa ou alternativa de mídia formas opcionais para a aparição das marcas. 

São todas as possibilidades de veiculação de 

mensagens fora dos meios tradicionais que 

podemos considerar como mídia ou alternativa 

de mídia. Exemplo: mobiliário urbano, 

busdoor, painéis de metrô, espaços dentro de 
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empreendimentos, como shoppings, entre 

outros. 

Fonte: MUNIZ (2004).  Organização: ORTIZ.  

 

Dentro dos meios eletrônicos, não citado pela autora, a Internet é onde tem acontecido 

as principais mudanças da mídia como conceito e de participação do público junto a 

instituições. A Internet, por facilitar a interação e permitir uma experiência digital diferente 

dos demais meios, torna-se por excelência o principal veículo dos advergames. 

A Internet popularizou-se enormemente na medida em que o acesso à Informática 

ficou fácil com a aparição de Lan Houses, computadores ligados em rede em escolas públicas. 

Essa inclusão digital de todas as classes permitiu que a construção de uma realidade digital e 

heterogênea fosse possível e a disponibilidade de informação, acessível. Nesse cenário, 

chegamos ao conceito de Internet de Czinkota (2001, p.465) que diz ser ―Uma rede mundial 

de redes de computadores interligadas que transmitem dados e tornam possível a troca de 

informação‖. 

Ainda nessa linha, Levine (1995) menciona o fato de que a Internet é uma rede de 

redes, todas essas trocando informações livremente, sendo que o tamanho pode variar de uma 

grande corporação como a rede interna da AT&T ou HP, como para redes de pequenos 

escritórios. 

A Internet é a realização das previsões de McLuhan (1969) que vislumbrou uma aldeia 

global onde todos, dentro de suas tribos, poderiam comunicar-se globalmente. Ele também 

afirmava que a tecnologia iria tornar os meios de comunicação cada vez mais parecidos com o 

ser humano e as extensões do nosso cérebro, portanto os meios tornando-se eles mesmos a 

mensagem.  

A Rede Mundial de Computadores é um meio de comunicação que para a publicidade 

é de muita valia, principalmente porque a Internet como veículo ―nasceu queimando 

etapas‖(VERONEZZI, 2005, p.178), pois não precisou das evoluções tecnológicas lentas e 

graduais como os outros meios para serem atrativos e atingirem um número maior de pessoas. 

Pondera-se o fato da Internet ser um meio ou a convergência de todos os outros meios. 

Segundo Veronezzi (2005), isso se deve ao fato de que através da World Wide Web é possível 

ler jornais, ver televisão, ouvir rádio e outros usos, oferecendo ainda outros benefícios como: 

mala-direta, correios, biblioteca, guia e lista telefônica, por exemplo. 
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Por outro lado, Okrent, editor de new mídia da Time Inc., citado por Veronezzi (2005), 

afirma que a Rede Mundial de Computadores pode ser considerada algo totalmente nova, pois 

apresenta características não encontradas em outros meios como: instantaneidade, 

megacapacidade de armazenagem de informações, facilidade na busca de informações e 

direcionamento individual real. 

Seja meio ou convergência de todos os outros meios, o fato é que a publicidade na 

Internet não tardou a aparecer. A utilização na Grande Rede Mundial de Computadores ―foi 

criada no momento em que a primeira mensagem com um link foi enviada de uma caixa 

postal eletrônica para outra‖ (MERIGO In: SPYER, 2009, p.55). Desde então, a publicidade 

começou a apresentar diversos formatos e conteúdos: ―[...] banners, imagens estáticas, GIFs 

animados, flashes cheios de efeito, e uma maneira de se fazer publicidade online que 

simplesmente tentava imitar aquilo que já se fazia nas mídias offlines.‖ (MERIGO In: 

SPYER, 2009, p.55).  

Hoje entende-se que a Internet não pode ser apenas a virtualização da publicidade 

tradicional, offline, porque o público mudou e novos formatos, conteúdos e maneira de 

interagir com a publicidade online surgiram: blogs com conteúdo crítico-informativo, redes 

sociais online (Orkut, Twitter, You Tube), marketing viral, entre outros. 

Para se ter um maior controle sobre as atividades publicitárias na Internet, as agências 

de publicidade podem contar com muitas ferramentas, entre elas, segundo Veronezzi (2005), a 

do Ibope/ / Net Ratings, que é uma empresa formada pela parceria entre o Ibope e a Nielsen/ 

/Net Ratings que, através de um software nos computadores de colaboradores voluntários, 

registra todas as ações efetuadas por estes. Segundo Veronezzi (2005, p. 183), os principais 

dados levantados são: 

 

Tabela 5 – Dados coletados através de tracker
9
 

- audiência e perfil demográfico, ranking de sites mais visitados, coberturas de público, Page 

views, páginas acessadas e vistas, e tempo médio por pessoa; 

- tráfego da audiência (de que sites os internautas vêm e para que sites vão); 

- gráficos de tendência de mercado, audiência exclusiva e duplicada; 

                                                           
9
 Rastreador de usuários. 
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- exposição e resposta do público a anúncios e banners; 

- número de impressões para cada banner, audiência, alcance, click rate; 

- perfil demográfico (idade, sexo, renda, escolaridade e ocupação) dos usuários expostos aos 

banners, além do site em que foi veiculado. 

- imagens de banners (capturadas por meio de tecnologia própria), permitindo a comparação 

com campanhas concorrentes, ranking de sites com respectivos banners e por anunciante, ou 

seja, quais banners foram mais acessados e onde foram veiculados. 

Fonte: VERONEZZI (2005).  Organização: ORTIZ.  

 

Das medidas supracitadas, o advergame contribui principalmente para o tempo médio 

por pessoa dentro do site, devido à utilização do jogo que leva o jogador a ficar de 5 a 30 

minutos, segundo Fernando Chamis, da produtora de advergames Webcore, em entrevista 

para SeuLino! 

2.5 ADVERGAME 

 

O advergame consiste em um jogo publicitário que nas palavras de Pinheiro (2007, p. 

152) ―é a união das palavras advertising que significa publicidade em inglês e games. São 

narrativas que tem como trama principal a exposição de marca do cliente.‖ O advergame 

distingue-se das demais formas de publicidade em jogos pelo fato de ser construído para dar 

uma maior experiência a respeito de uma marca.  

Há outras formas de publicidade em jogos eletrônicos, como cita Vedrashko (2006): 

Há o product placement – o merchandising, como é mais conhecido, no qual marcas e 

produtos aparecem dentro da história (OGDEN, 2002); publicidade análoga ao mundo real – 

outdoor, placas de estádio, spots de rádio utilizados como no mundo real; cross-promotion – a 

utilização de jogos para dar cupons, descontos e recompensas para o mundo real. 

Voltando ao advergame, as formas mais comuns para sua divulgação incluem: 

websites de marcas, portais de jogos, ou websites produzidos especificamente para uma 

campanha publicitária. A Internet é utilizada nesse contexto, principalmente, porque atinge 

cada vez mais consumidores e jogadores desses jogos em potencial, pela facilidade de 
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propagação, que assim como os canais de TV ou estações de rádio, basta uma conexão via 

ondas de rádio ou transferência de bytes e um receptor, pode-se entrar em contato com um 

jogo para computador, celulares, entre outros receptores. 

Advergames são as mais antigas formas de publicidade em jogos (um dos primeiros 

advergames foi o Pepsi Invaders de 1983, em uma iniciativa da Coca-Cola
10

). Como relata 

Vedrashko (2006), esses games eram enviados inicialmente pelo correio e, naquele momento, 

os anunciantes ainda não estavam cientes de que podiam anunciar em jogos eletrônicos. Nessa 

época eram utilizados os gimmicks das marcas como protagonistas dos jogos, como o caso do 

Tooth Protector da Johnson & Johnson. E, em alguns desses, os jogos eram extensões de 

campanhas publicitárias que estivessem em andamento, como no caso do jogo da banda 

fictícia The California Raisins (Passas da Califórnia) no qual uma banda musical de frutas 

secas cantava. Essa iniciativa tornou-se tão popular que gerou especiais de TV, jogos de 

tabuleiro e desenho animado.  

Desde essa época até hoje, os advergames continuam populares entre os anunciantes 

por muitas razões como constata Vedrashko (2006, p. 42): 

 

uma é a inércia do mercado: se o gimmick de uma marca tivesse sido 

colocado em um jogo de terceiro, há chances de que outros iriam seguir esse 

exemplo. E a outra razão é uma mistura de questões políticas e econômicas: 

gerentes de marketing e suas agências preferem tomar o controle total sobre 

a criação enquanto os desenvolvedores de jogos relutam em deixar pessoas 

de fora interferirem dentro da produção do jogo. Entretanto, produções 

pequenas em advergames levam pouco tempo e dinheiro para serem 

produzidos e dão uma vantagem tática para anunciantes permitindo-os reagir 

a oportunidades de mercado em uma relativa rapidez. 

 

Essa rapidez para aproveitar oportunidades de mercado aliada aos benefícios que o 

marketing digital pode trazer, tornam os advergames ferramentas valiosas para os esforços de 

branding de qualquer empresa. Branding segundo Kotler (2006, p. 269-270): ―está totalmente 

relacionado a criar diferenças. [...] diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o 

consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que torne sua 

tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gerar valor à empresa.‖ 

                                                           
10

 Segundo o site Game Reporter. Você já jogou Pepsi Invaders?. Disponível em < 

http://www.gamereporter.org/2006/07/21/voce-ja-jogou-pepsi-invaders/>. Acesso em 15 mai. 09 
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Segundo Chen e Ringel, citados por Buckner, Fang e Qiao (2002), sugere-se que 

existam três formas de incorporar mensagens de branding em advergames: 

 

Tabela 6 – Três tipos de gestão de marca em advergames.  

Tipo associative Reforça o conhecimento da marca através da 

associação com um estilo de vida. Por 

exemplo, o whisky Jack Daniel‘s promoveu 

seus produtos através de um jogo de bilhar 

3D. 

Tipo ilustrativo Mostra o produto de uma marca pesadamente 

dentro do jogo em si. Por exemplo, Lego usa 

personagens Lego nos seus jogos. 

Tipo demonstrative Permite ao participante experimentar um 

produto dentro do jogo. Um jogo da Nike 

demonstrava a performance que poderia se 

obter ao escolher determinado tênis para 

basquetebol para um personagem virtual. 

Fonte: BUCKNER, FANG, QIAO (2002). Organização: ORTIZ 

O branding em advergames, quando divulgado na Internet, agrega muitos benefícios a 

um website: ―enquanto acessar um website é importante, ―ficar grudado‖ a um website pode 

ser considerado de ainda maior significância‖. (BUCKNER, FANG, QIAO, 2002). Esse 

―‘ficar grudado‘‖ é relacionado ao tempo que o usuário fica em contato com uma marca. O 

fato é que o advergame gera uma relação diferenciada de comunicação, se comparado com 

outras mídias. Para Jane Chen (Vice-Presidente de estratégia da YaYa Media), entrevistada 

por Joseph Jaffe
11

, ―a interatividade natural desses jogos dão o estímulo perfeito e um canal 

ininterrupto de comunicação entre marcas e seus consumidores‖. Todas essas considerações 

são importantes, contanto que o advergame produzido seja adequado ao público que se quer 

atingir. 

Para Brian Robbins, produtor executivo da Fuel Industries, no seu artigo Advergames 

do IGDA Casual Games Paper 2008-2009, “o sucesso de um advergame pode ser medido 

através do número de usuários (cobertura), o número de vezes que foi jogado (frequência) e o 

                                                           
11

 Disponível em http://www.imediaconnection.com/content/1060.asp 
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tempo jogado (engajamento)‖, portanto, essas formas vão muito além da já conhecida 

mensuração da Internet, no qual apenas hits e clicks em páginas ou contagem de visualizações 

são as métricas do sucesso de uma mídia digital. 

A mesma IGDA, segundo Silvia Frick, categoriza os advergames nas seguintes 

categorias: 

 

Tabela 7 – Categorias de advergames 

Retro 

Arcade 

jogos que remetem ao passado, capitalizando em cima dos movimentos ‗retro 

chic‘, com novas versões de antigos games (Sprite – Game 

System 600, http:// www.sprite.com). 

Quebra-

cabeça 

jogos de baixa complexidade bem aceitos por terem baixo custo de 

desenvolvimento e serem facilmente re-aproveitáveis para diversos clientes 

(Warner – The Polar Express Train Adventure, 

http://www.postopia.com.games). 

Corrida jogos atrativos e facilmente utilizados em diversos clientes; de baixa 

complexidade, incorporam mecanismos simples (Dodge – Dodge Racing 

Hemi Edition (http://dodge.games.yahoo.com). 

Estratégia jogos que apresentam diferentes formas e níveis de complexidade; os 

publicitários podem utilizá-los para enviar mensagens mais complexas 

(Vanilla Coke – Talent Game, http://www.vanillacoke.com). 

Trivia jogos que podem ser usados para educar o usuário sobre determinado 

produto; são re-utilizáveis (Hawaiian Punch – You Don‘t Know Punchy, 

http://www.hawaiianpunch.com). 

Esportes com a grande popularidade dos esportes nos videogames, os 

anunciantes frequentemente se servem deles para se comunicar com seus 

públicos; o subgenero dos esportes radicais, por exemplo, permite ao 

anunciante se alinhar com seu publico jovem (Nike – The Michael Vick 

Experience, http://www.nikegridiron.com). 

RPG as indústrias de entretenimento e automóveis desenvolveram alguns RPGs 

(Role Playing Games); a estrutura da narrativa lhes permite definir modos 

complexos de comunicação, utilizando interação (BMW – Cool Flame, The 

Game,HTTP://www.be-the-first-one.com). 

Microgames jogos curtos interessantes para campanhas de baixo custo (Mini – 

Mini Convertible Jump Game, 

http://www.miniusa.com/crm/mini_entrance.jsp). 

Multiplayer jogos que geram um sentimento de comunidade a respeito de uma 

marca, promovendo a distribuição viral (boca-a-boca) do jogo e criando uma 

base fidelizada de usuários (Discover Card – Snowball Fight, 

http://www.miniusa.com/crm/mini_entrance.jsp
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http://www.discovercardgiftfinder.com). 

Fonte: FRICK (2002). Organização: ORTIZ 

Essa categorização é interessante para que se possa ver as diversas formas que 

fabricantes e agências já encontraram para levar um conteúdo distinto aos seus públicos. É 

evidente que cada categoria de advergame pode ser mais indicada para um ou outro público – 

uma jogo mais casual e que não necessite de uma sequência de jogos, tomando por exemplo 

os retrogames ou microgames, e em contrapartida , o que requer um maior engajamento como 

os RPGs e jogos de estratégia –, tudo dependendo de uma adequação do modo específico de 

interação e objetivo do game ao público-alvo, e sua relação com o meio internet e a marca do 

anunciante.  

2.6 CONSPIRAÇÃO PEQUIM E O ADVERGAME TEMPLO: O DESAFIO PEQUIM
12

 

 

O advergame estudado na presente pesquisa é o ―Templo: O Desafio Pequim‖ que faz 

parte da campanha ―Conspiração Pequim‖. A campanha foi feita em virtude dos Jogos 

Olímpicos de Pequim – 2008 e a temática utilizada foi justamente a China, guerreiros 

Shaolins e Vôlei. 

A Olympikus, em ocasião do patrocínio da transmissão dos Jogos Olímpicos de 

Pequim pela Rede Globo, e pela grande mídia que receberiam do fato de ser o fornecedor 

esportivo oficial da delegação brasileira, decidiu utilizar principalmente dois atletas da 

delegação, o técnico Bernadinho e o jogador de vôlei Giba. A partir da escolha das duas 

personagens-âncoras foi criada a campanha de comunicação composta de filme publicitário, 

hotsite, vídeo viral para internet, blog e o advergame. Essas peças publicitárias contavam, 

cada uma com a sua linguagem, o que seria essa Conspiração Pequim.  

Tudo começa com um falso repórter chinês que descobre que há alguém tramando 

contra Giba para que ele não pudesse disputar a competição de vôlei nos Jogos Olímpicos. As 

informações descobertas por esse jornalista são colocadas em um blog (que futuramente 

torna-se o hotsite da campanha), mais a colaboração de uma blogueira fã do Giba e um 

blogueiro fã de vôlei, que também comentaram sobre a notícia. Com essas informações em 

                                                           
12

 As informações contidas neste capítulo sobre a história da campanha e veículos utilizados foram retiradas de 

http://br.video.yahoo.com/watch/3911829/10645781 - postado pelo usuário AG2 (agência digital da 

campanha). E também de http://www.youtube.com/watch?v=4HVYutgP_Bk – postado pelo usuário 

maico2004. 

http://br.video.yahoo.com/watch/3911829/10645781
http://www.youtube.com/watch?v=4HVYutgP_Bk
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mãos, o repórter vai até um treino da seleção e entrevista o Giba. Ambos falando chinês, o 

que causa estranheza, além da bolada que o repórter leva durante o treino – essa oportunidade 

gerou um vídeo com a intenção de viralização e para reforçar o buzz gerado inicialmente pelas 

―denúncias‖ do falso repórter. 

Após todo esse pânico proposto pelo teaser da campanha, entra em cena o filme 

publicitário ―Conspiração Pequim‖ no qual Giba enfrenta guerreiros Shaolins comandados 

por um terrível mestre, Bernadinho. Dentro da história da campanha, revela-se que tudo não 

passava de um pesadelo de Giba e na assinatura é mostrado o endereço do hotsite. Nesse 

instante, o site da campanha, http://conspiracaopequim.com.br, torna-se um portal de 

conteúdos exclusivos com fotos da campanha, making of e o advergame Templo: O Desafio 

Pequim. 

No jogo, Templo: O Desafio Pequim, o usuário entra na pele de Giba para enfrentar 

guerreiros chineses que atacam com armas orientais, enquanto o jogador contra-ataca com 

bolas de voleibol. O personagem é vestido com produtos Olympikus e o tênis Destroyer com 

a tecnologia Tube e utiliza uma bola também da marca Olympikus mostrando a logo a todo 

instante. Para jogar, o usuário deve fazer um rápido cadastro de nome e e-mail com alternativa 

de receber ou não, novidades de jogos da Olympikus. 

Ao entrar no game, o jogador visualiza um cenário oriental com características 

idênticas às mostradas no filme da campanha. Há, inicialmente, um close em Giba para 

mostrar os produtos que ele usa durante a aventura. Vários guerreiros começam a aparecer de 

todos os lados da plataforma e Giba defende-se distribuindo boladas, ao mesmo tempo que 

surgem itens que lhe dão habilidades especiais como velocidade, bolas de fogo e bolas 

gigantes. O jogo continua infinitamente até que acabem as ―vidas‖ da personagem. Ao 

acontecer o ―game over‖, surge Bernadinho, vestido de mestre Shaolin, dando risadas. Então 

surge a gag da filme publicitário com o técnico brasileiro dando um tapinha em Giba para que 

ele acorde e vá treinar. 

De modo geral, toda a campanha demonstra forte integração de comunicação com as 

duas fases da campanha: teasers de internet e a veiculação do filme da campanha junto do 

hotsite com o jogo. Juntando todas as peças, nota-se que a comunicação da Olympikus, em 

conjunto com suas agências, DCS Comunicação e AG2 Agência Webnative, utilizou-se de 
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vários artifícios muito em voga como buzz marketing
13

, advertainment
14

, sendo esse um caso 

interessante para estudo. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A natureza da presente pesquisa é qualitativa, pois foram estudadas e pesquisadas uma 

série de decisões e percepções que se tem a respeito de advergames e a sua aplicabilidade à 

publicidade e propaganda. Essa natureza de pesquisa ―envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo‖ (GODOY, 1995, p.58). 

Para averiguar os desdobramentos e resultados da campanha ―Conspiração Pequim‖, 

foi realizado um estudo de caso com pesquisa exploratória. O estudo de caso, segundo Gil 

(2002, p. 54), ―consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento‖. Em complementação foi utilizada a 

pesquisa exploratória, que nas palavras de Lakatos (1999), ajuda a descrever quantitativa e 

qualitativamente o objeto de estudo, permitindo ao investigador uma melhor avaliação e 

conceituação de um fenômeno, fato ou ambiente observado.  

Foram executadas entrevistas utilizando-se de questionário semi-estruturado ―guiado 

por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso 

[...]‖ (GIL, 2002, p. 117), permitindo obter maiores detalhes à medida que são descobertos 

pontos relevantes que terão importância para a elaboração da pesquisa. Esse questionário foi 

aplicado aos responsáveis ou participantes da produção da campanha, entre eles, Bárbara 

Casara, gerente de marketing da Olympikus; Rafael Bohrer, diretor de criação da DCS 

                                                           
13

 Buzz Marketing em termos gerais é uma boataria positiva a respeito de um serviço ou produto entre 

consumidores. 

14
 Advertainment é a introdução das mensagens comerciais no conteúdo da programação ou transformação do 

espaço publicitário em conteúdo informativo e relevante. (Walter Longo. Advertainment e o Futuro da 

Propaganda. Disponível em 

<http://walterlongo.com.br/artigos/Advertainment_e_o_futuro_da_propaganda.html>. Acesso em 9 jun. 09 
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Comunicação; Amilton Diesel, sócio-proprietário da Aquiris Game Experience e Marco 

Perrone, executivo de contas da AG2, agência digital. Ao contatar essas pessoas foram 

colhidos testemunhos a respeito do conceito, público-alvo, motivação para escolher 

advergame como uma das ferramentas do mix de mídia junto das equipes envolvidas na 

criação e finalização da campanha. 

Ao ser adotado o composto metodológico acima, pretendeu-se uma melhor 

compreensão de como surgiram os processos de conceito da comunicação, utilizada pelas 

agências envolvidas e o anunciante. 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS E ENTREVISTAS 

 

Neste capítulo será mostrado o que foi obtido nas entrevistas com algumas das pessoas 

responsáveis pela campanha ―Conspiração Pequim‖ e mais precisamente o advergame 

―Templo – O Desafio Pequim‖. Ao todo foram quatro entrevistas, sendo que duas entrevistas 

foram realizadas pessoalmente em Porto Alegre-RS: com Amilton Diesel da Aquiris Game 

Experience e com Rafael Bohrer, diretor de criação da DCS Comunicação. As outras duas 

entrevistas, com Marco Perrone, atendimento da AG2, e Barbara Casara, gerente de 

marketing da Olmpikus, foram realizadas via e-mail pela impossibilidade de agendamento 

para entrevistas pessoais, mas que de forma alguma prejudicaram o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Ao entrevistar Amilton Diesel, buscou-se principalmente a visão do criador do game e 

como é visto o jogo digital em um contexto comunicacional e com propostas mercadológicas. 

Abaixo segue a análise da entrevista com Amilton Diesel realizada na sede da Aquiris, no 

bairro Auxiliadora em Porto Alegre. 

 

4.1 ENTREVISTA COM AMILTON DIESEL, SÓCIO DA AQUIRIS EXPERIENCE 

 

Amilton Diesel participou na criação do advergame ―Templo – O Desafio Pequim‖, 

uma ideia que partiu do departamento de marketing da Olympikus. A utilização desse tipo de 

jogo partiu da premissa de sair do que vinha sendo feito pela empresa de material esportivo 

que eram os 3Ds interativos, exemplares de calçados e materiais esportivos digitalizados que 

serviam para mostrar as inovações e tecnologias empregadas nos produtos. O advergame 
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―Templo – O Desafio Pequim‖ segundo Amilton foi construído para ser um endless game, um 

jogo que não tivesse fim com a lógica de um Asteroids porém em 3D.  

 

Figura 1 - Jogo Asteroids (1979)  

Assim, o advergame da campanha pode ser inserido dentro da categoria dos 

Microgames conforme a IGDA, segundo Frick (2002) relatou, pois é um jogo simples de 

mecânica pouco complexa, devido a sua similaridade com o Asteroids. Essa construção do 

gameplay (sistema de jogabilidade) foi feita a partir da expertise da própria Aquiris, que 

segundo Amilton: 

 
 parte da criação do game, da nossa criação é conseguir adaptar a ideia do comercial, 

da campanha, para que isso se torne um insight de gameplay, porque geralmente, o 

briefing vem para fazer o game, mas não vem com as idéias... A gente sabe da onde 

tem que partir, onde tem que passar e onde tem que chegar, mas como fazer disso 

um game legal, nunca chega pra nós. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa criação. 

Fazer alguma coisa que dê prazer pra jogar. 

 

Dentro da expertise da empresa, houve uma série de alterações no briefing original 

para o jogo, pois no comercial de TV, Giba foge dos ninjas, mas como ele é um herói, não 

pode ser um game em que o objetivo seja fugir dos inimigos, mas combatê-los. Deve ser pró-

ativo como comenta Amilton 

 

a gente virou a mesa. Refizemos o briefing para que o Giba atacasse os ninjas e não 

só fugisse deles. E foi uma série de referências desses endless games, games sem 

fim, evoluindo até o máximo que consegue até não caber mais inimigo na tela. Essa 

era a lógica do Asteroids do Atari e alguns outros, que não tem fim, tu vai matando 

até onde consegue e aí foi encaixada também a ideia, desse ―matando até onde 

consegue‖, é quando o Giba tá dormindo, que ele tá no sonho dele que está no 

Templo e no momento que ele toma a última porrada e perde a última vida, ele 

acorda, porque ele não poderia morrer.  

 

Isso realmente teve que ser observado, pois se a intenção era criar um mito, ele deve 

fazer coisas extraordinárias tal qual um Hércules da Mitologia Romana. Essa característica 
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incorpora toda a mensagem que fora criada para causar essa impressão, como define Barthes 

(1980) que o mito é um discurso, uma significação. E para ajudar nesse discurso, o 

advergame possui inúmeros recursos que agregam ao sistema de comunicação desse mito, 

pois o jogador se insere naquela realidade criada e vivencia todo o discurso desse mito, o que 

é benéfico para a trama da campanha. O engajamento deste usuário, que enquanto joga, 

associa do personagem as características agilidade, resistência e força à Olympikus e seus 

produtos, permite a esse usuário diferenciar uma marca das demais, por essa fácil associação 

que pode surgir enquanto ou depois que se joga o game. 

Para elaborar os elementos desse mundo no qual o jogador experimenta uma realidade 

virtual, a Aquiris utilizou para construir o jogo, basicamente, o Photoshop para criação de 

texturas; 3D Max para a modelagem dos personagens e demais objetos 3D; e o diferencial da 

empresa, que é fazer games em Unity, um software recente de programação de jogos e que em 

muitos prêmios de publicidade tem se destacado como uma boa ferramenta para mesclar todas 

as coisas necessárias para um jogo. 

 

O Unity é uma engine de jogos robusta. Não chega a ser uma engine como uma Cry 

Engine do Crisis ou a Source do Half-Life, mas ela é uma engine bastante robusta. 

Então ela serve pra tu colocar todo o material junto: áudio, 3D, programação e fazer 

tudo funcionar e exportar para web... (AMILTON) 

 

Uma engine de jogos é o motor de jogo, um programa de computador e/ou conjunto de 

bibliotecas, para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos ou outras aplicações com 

gráficos em tempo real, para videogames e/ou computadores rodando sistemas operacionais.
15

 

É na qualidade de uma engine que está o diferencial para um jogo ser divertido e com boa 

jogabilidade, porque se a sistemática de um jogo não for divertida, não vai valer o 

investimento, confirmando a afirmação de Koster (2003, p. 30) que ―como criadores de jogos, 

estamos sempre lutando uma batalha perdida contra a mente humana, que sempre luta para 

otimizar, fazer as coisas como em uma linha de montagem, simplificar e maximizar o ROI 

(retorno de investimento)‖. Ou seja, deve-se usar, assim como mídia para segmentos de 

público, a ferramenta certa para a plataforma que deseja-se utilizar. 

                                                           
15 Segundo o site GameCareerGuide.com . What is a Game Engine? Disponível em: < 

http://www.gamecareerguide.com/features/529/what_is_a_game_.php >. Acesso em 29 set. 09 

 

http://www.gamecareerguide.com/features/529/what_is_a_game_.php
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Ao fazer o game, houve o cuidado para que não houvesse uma hiperexposição da 

marca a ponto de tornar isso um obstáculo no prazer de jogar: 

 

no caso tanto do Desafio, quanto do Super Volei, a decisão de colocar mídia em 

game é facultativo. Porque o game é da seleção de vôlei,é de vôlei, é da Olympikus. 

A mídia em game ela acaba sendo apenas um reforço, mas não é o que torna o game 

uma propriedade da Olympikus. É mais um plus, mesmo. Sempre existe essa 

vontade de fazer um game da minha marca e ainda aparecer em tudo que é canto. A 

gente sempre procura dosar isso para que não fique demais. Senão fica cansativo... 

 

Amilton pondera se é melhor um jogo que contenha mídia a respeito de uma 

marca/produto/serviço ou um jogo próprio de uma marca. Essa questão é uma ideia a ser 

discutida: ―Uma coisa é tu estar te divertindo com o game da Olympikus, outra coisa é tu 

estar te divertindo com um game que tem Olympikus, mas não necessariamente que seja da 

Olympikus, mas com alguma mídia dentro do jogo.‖ Conforme Vedrashko (2006), o 

advergame, que é o jogo próprio de uma marca, é feito focado muito mais nos objetivos de 

marketing de uma empresa ao passo que o in-game advertising, depende muito de qual jogo 

ele será veiculado, a temática e proposta do jogo, e a possibilidade do jogo não ser um sucesso 

com o público pensado inicialmente. Outra vantagem do advergame sobre o in-game 

advertising é o tempo de produção. Enquanto um advergame pode ser produzido em 30 dias, 

segundo Amilton, um jogo para console tem um tempo de produção muito maior, levando de 

um ano ou mais para ser produzido.  

Para Amilton Diesel, o advergame, quando utilizado para ter resultados práticos para 

uma campanha precisa, principalmente de ativação, mas destaca que deve haver uma mídia 

que possa compelir os usuários a saberem do jogo, a gostarem dele.  

 

O game não pode ser encarado como um viral, que você larga no YouTube e que vai 

funcionar, assim como funcionou um vídeo da Susan Boyle, como funcionou um 

vídeo do David After Dentist, esse tipo de coisa não vai acontecer. Mesmo que seja 

um conteúdo que se divulgue espontaneamente, tem que explicar pras pessoas como 

que funciona, explicar porque o game é legal. Tem que dar um empurrão. Depois 

que tu dá o empurrão, ele acaba indo sozinho, mesmo com algum tipo de suporte, 

porque tem muita gente que tem dúvida, quer saber por que aquele jogo é mais legal 

do que os outros, então um pouco de esforço de mídia tem que ter, mas mais 

importante que a mídia é a ativação. Existir alguma coisa que dê um empurrão para 

os canais especializados pra levar esse game pra lá. (DIESEL) 
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Os canais especializados aos quais Amilton refere-se são os sites de games ou portais 

de entretenimento. Por exemplo, o UOL Jogos, Baixaki jogos e Terra games; todos esses 

produzem conteúdo e matérias a respeito de jogos que são lançados e também são fontes 

direta de tráfego ao site do jogo. Isso permite um acesso qualificado, pois quem frequenta essa 

categoria de site já é um jogador em potencial, agregando o fato de que o site de games com 

seu sistema de avaliações, resenha de jogos e screenshots do game, dão a ideia do que se trata, 

facilitando na adesão do usuário ao jogo. Essa é a mídia mais espontânea que o ―Templo – O 

Desafio Pequim‖ obteve. 

Uma vantagem do advergame, citado por Amilton, é que ele pode ser compreendido 

como conteúdo tanto como publicidade, gerando mídia espontânea de verdade e ―esse 

conteúdo tem mil e um portais que tem intenção, vontade própria e se beneficiam por divulgar 

isso por si mesmo, sem esperar que alguém pague...‖(DIESEL). Essa característica é muito 

importante para o cenário atual. Para Longo(2007): 

 
a população continua prestigiando e valorizando com enormes audiências e 

redobrada atenção os programas de televisão e o conteúdo editorial dos veículos 

impressos. Pena que o mesmo não ocorra com os intervalos comerciais ou espaços 

publicitários. Parece claro, portanto, que a resposta não é buscar alternativas "de" 

mídia e sim alternativas "na" mídia. Em vez de migrar os investimentos de 

comunicação, antes investidos nos veículos de comunicação, para uma infinidade de 

outras ferramentas como marketing direto, promoção, material ponto de venda, 

patrocínio de eventos, etc, aumentando a dispersão em vez da atenção, os 

anunciantes deveriam retornar à mídia. Só que buscando novos formatos de inserção 

adequados a cada ambiente editorial, transformando sua mensagem publicitária em 

matéria relevante, interessante e atrativa. Em resumo, deveriam integrar forma e 

conteúdo de suas peças ao "mind & mood" de cada veículo onde colocassem sua 

mensagem. Se a atenção dos consumidores continua na mídia, é lá que os 

anunciantes devem estar. 

 

Esse aspecto da mídia ser espontânea de fato foi comentado por Amilton, devido à 

dificuldade de se colocar material que não seja pago nos veículos mais tradicionais e mesmo 

em blogs 

 

O blog hoje em dia, está aprendendo direitinho com a ―escola do jornalismo‖ como 

vender seu conteúdo, então é cada vez mais difícil essa mídia espontânea acontecer 

quando existe publicidade envolvida no meio, que toda essa galera que fazia as 

coisas no amor, ta começando a se ligar, que pode e deve ganhar dinheiro com isso, 

sabe, então a divulgação espontânea é voltada 100% principalmente em sites de 

conteúdo e entretenimento. Portais de jornalismos, informativos publicitários, essas 

coisas só com mídia comprada. Muito difícil ter uma divulgação espontânea. 
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Fica claro que a construção de conteúdo agrega muito valor para um composto de 

comunicação. As pessoas querem ver conteúdo. As pessoas já criaram um botão imaginário 

que bloqueia essas interrupções feitas pela propaganda, tornando essa atividade cansativa para 

o consumidor: 

  

o método de interrupção só é efetivo, portanto, quando ele não é constante ou 

maciço. Aí o efeito é contrário. Ninguém mais agüenta ser interrompido a todo o 

instante! Se alguém no banco de trás de uma igreja toca o seu ombro, você se vira e 

presta atenção ao que ele vai dizer. Se isso ocorre uma centena de vezes durante a 

missa, dificilmente você vai atendê-lo e simplesmente ignora ou se irrita. É 

exatamente isso que está acontecendo com os métodos tradicionais de inserção 

publicitária. (LONGO,2007) 

 

A maneira que muitas agências trabalham para produzir conteúdo continua sendo de 

uma forma tradicional, aquela de sempre, a todo custo, divulgar produto e fazer 

demonstração. É uma maneira que não se adequa às demandas dessa nova atitude frente às 

intervenções convencionais e ―estão impregnados, [...] precisa aprovar budgets rapidamente, 

produzir rapidamente e o planejamento não funciona de longo prazo‖ disse Amilton. 

O advergame por ser algo mais elaborado e ter seus resultados a longo prazo precisa 

de um planejamento eficaz, e que não seja volátil e imediatista como é o costume das agências 

em geral, das palavras de Amilton. A mentalidade para conceber o processo de construção de 

um game deve ser diferenciada daquela comum aos publicitários: ―você tem que pensar com 

uma cabeça publicitária que compra mídia e ativa as coisas e envolve isso numa campanha, 

quanto com uma cabeça de gamer e de conteúdo que é outro tipo de planejamento, outro tipo 

de critério para desenvolver algo bom.‖ — disse Amilton. O importante é que das agências 

surja o conceito e também o que é necessário ser apresentado no game, além de um prazo 

significativo para que seja feita a produção de um jogo relevante para aqueles que forem jogá-

lo. O jogo eletrônico precisa ser bem planejado para que ele possa ser entusiasmante e não ser 

cansativo 

 

para o advergame ser bom, não adianta simplesmente produzir um arquivo, largar 

num site. Ele tem que estar dentro de um contexto, motivação e ser bem produzido, 

porque se for um jogo que você jogar apenas uma fase e enjoa, toda a mídia que tu 

pode comprar e toda a ativação e esforço que tu colocar em cima, o advergame não 

vai cumprir o papel dele que é o envolvimento maior e mais de longo prazo, 

 

Ao entrar nesse processo de envolvimento de longo prazo, é o momento favorável para 

ajudar a construir uma marca, aliar uma experiência divertida a um produto ou marca, que 
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pode-se considerar como um dos maiores objetivos ao produzir um advergame. Marcas fortes 

nas palavras de Semprini (2006, p. 307), ―caracterizam-se por esta capacidade em criar um 

mundo que lhe é próprio e que constrói um verdadeiro imaginário, com seus conteúdos, seus 

códigos e seus valores‖ e se esse imaginário está virtualizado em um game divertido, adquire 

ainda mais força porque para Koster citado por Pinheiro (2007, p. 148), na criação de um jogo 

que prevaleça a diversão é o que ―faz com que o jogador sinta o sentido de imersão no 

universo proposto‖. A questão do longo prazo é fundamental, se não houver essa 

disponibilidade para deixar as coisas acontecerem e assim a assimilação da marca e da 

proposta de comunicação da campanha ser feita. 

O jogo ―Templo – O Desafio Pequim‖ contribuiu para a permanência no site da 

campanha, pois enquanto o jogador diverte-se na página, ele vai imergindo dentro daquela 

realidade e possivelmente, parte para a exploração de produtos e outros fatores da marca 

Olympikus. Amilton relatou que talvez o sucesso do Super Volei Brasil (que fora lançado 

quase que simultaneamente ao Templo – O Desafio Pequim) ofuscou um pouco do potencial 

que o site poderia ter, visto que o site do Super Volei não possuía nenhum vínculo com o site 

da campanha que estava correndo.  

Em linhas gerais, Amilton pode concluir que o advergame ―Templo – O Desafio 

Pequim‖ foi feito de forma brilhante e atingiu com sucesso os objetivos esperados para um 

game como esse.  

 

O Conspiração Pequim foi ótimo nos modelos de advergame, digamos. É um 

excelente advergame...[...] linkado com tudo. É um advergame perfeito, sabe. Mas 

tem ainda muito que evoluir para que o advergame seja algo de maior envolvimento. 

Não é com um game do tamanho do Conspiração Pequim, coisas maiores. O 

advergame vai longe ainda... (AMILTON) 

 

Pelo fato do game ―Templo – O Desafio Pequim‖ ser simples no modo de jogar e ter 

pouca profundidade, compreende-se a exclamação de Amilton. No mundo já existem 

advergames complexos que interagem com todo o universo online que os rodeia e não precisa 

necessariamente ser um jogo 3D, como o advergame Assassin’s Creed que utiliza de redes 

sociais para ser jogado
16

. E como disse Amilton, ainda tem muito a evoluir e os saltos dessa 

evolução têm sido exponenciais. 

                                                           
16

 A ―Assassination Experience‖  trata-se de uma batalha social em tempo real, em que os jogadores utilizam 

seus perfis no Twitter para enviar comandos específicos de ataque, defesa e fuga. Após conectar seu Twitter com 
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4.2 ENTREVISTA COM RAFAEL BOHRER, DIRETOR DE CRIAÇÃO DA DCS 

COMUNICAÇÃO. 

 

Rafael Bohrer foi o diretor responsável pela criação do conceito, material offline da 

campanha ―Conspiração Pequim‖ e também pela participação na criação do game ―Templo – 

O Desafio Pequim‖ fornecendo imagens, conteúdo. A ideia de fazer um jogo eletrônico 

partiu, inicialmente, com o intuito de fazer uma grande apresentação dos uniformes da seleção 

brasileira de vôlei. Isso inicialmente com o Super Vôlei Brasil  

 

Ele foi feito para lançar os uniformes novos da seleção brasileira. Foi feita uma 

coletiva de imprensa, mas em vez dos atletas desfilarem com os uniformes, foi 

distribuído o jogo. A gente tinha que falar de tecnologia e design então a coletiva de 

imprensa foi a apresentação do game. Isso foi o que possibilitou que o game entrasse 

na editoria dos jornais, porque não foi um lançamento de uniformes normal. Na 

carona disso, a gente fez o Conspiração Pequim. Foi muito na experiência e acabou 

dando tudo certo. (BOHRER) 

 

O impacto parece haver sido positivo, pois assim, o gosto da Olympikus por 

desenvolver jogos tem sido apurado. O feedback deve ter sido imediato na coletiva de 

imprensa realizada. Outro aspecto destacado por Rafael Bohrer para que esse apreço por 

advergames continue havendo é que um ponto importante da estratégia de comunicação da 

Olympikus sai fortalecido: a construção do mito Giba. ―Assim como a Nike fez com mitos 

com Michael Jordan, Ronaldinho, Ronaldão, fazer um game com um ídolo brasileiro tu acaba 

elevando ele ao status de mito, principalmente por quem joga vôlei. Já é ídolo, e agora um 

game com o cara...‖ (BOHRER) E dessa forma, capitalizar da configuração desse mito e a 

fama do mesmo para o branding da Olympikus pois associa um elemento a princípio não-

inerente à empresa Olympikus, no caso um jogador de vôlei, para ser um embaixador da 

Olympikus, onde ele estiver.  

                                                                                                                                                                                     
a plataforma, um outro usuário é indicado como seu alvo. Assim que você twitta um ataque, a vitíma terá um 

limite de tempo para responder, podendo digitar as ações diretamente ou usar a interface de ícones no site. As 

missões são enviadas aleatoriamente durante o dia, portanto, é preciso ficar de olho na aba de replies do seu 

perfil no Twitter. Conforme participa e responde as ações de outros jogadores, você ganha novas armas e 

habilidades. Os pontos e rankings ficam registrados também no site assassinscreed.com/twitter . Disponível em < 

http://www.brainstorm9.com.br/2009/10/16/ubisoft-cria-experiencia-no-twitter-para-promover-assassins-creed-

ii//>. Acesso em 26 out. 09 

 

http://assassinscreed.com/twitter
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O uso da imagem de Giba para a marca Olympikus serve como impulsionador do 

brand equity porque agrega qualidades como esportividade, agressividade (Giba joga como 

ponta de rede e é caracterizado como alguém que bate forte na bola e com precisão) e 

agilidade aos produtos da Olympkus, já que ele aparece utilizando esses produtos em todas as 

peças da campanha.  

No jogo ―Templo – O Desafio Pequim‖, houve uso de product placement
17

, essa que é 

uma característica importante nos advergames, ao mostrar produtos da Olympikus, como 

pode confirmar Rafael Bohrer: ―No templo se mostrava a calça do abrigo e uma camisa. 

[...]Era o tênis. A tecnologia de amortecimento da Olympikus, Tube. Tanto que no filme tem a 

parte que ele abaixa, há um close antes de pular e ele (o tênis) faz assim (mostra com as mãos, 

o movimento do tênis no chão)‖. Dessa forma, o jogo enquadrou-se no tipo ilustrativo 

elaborado por Buckner, Fang e Qiao pois, durante o jogo inteiro, aparecem a bola, tênis, 

abrigo da Olympikus  

Essa preocupação em mostrar o produto faz sentido já que o público ao qual foi, 

primariamente, destinada a mensagem era justamente jogadores de vôlei como salientou 

Rafael Bohrer, mas o jogo ―era pra todo mundo‖ como o mesmo disse. 

O game também contribuiu para alavancar vendas, afinal de contas, toda a campanha 

foi o maior investimento publicitário na história da Olympikus, somando-se ao jogo, o 

patrocínio dos Jogos Olímpicos, marketing de guerrilha na Internet e comercial para TV. Mas 

nada disso surtiria efeito sem uma comunicação integrada de verdade. A comunicação 

eficiente com os lojistas foi fundamental para que houvesse esse crescimento em vendas, 

afinal são a porta de saída dos produtos da Olympikus, como ilustra Rafael Bohrer:  

 

Tinha material de PDV nas lojas, tinha o Giba com a história do mito. Havia 

portraits do Giba com o [endereço do] site embaixo; o filme tinha 

conspiracaopequim.com.br. Tudo acabava levando pro site. A gente fez também um 

material forte para os lojistas porque se eles não compram o tênis, o público não tem 

acesso. Os lojistas são as coisas mais importantes que tem. Fazer nas feiras com que 

o lojista compre e encha o estoque de Olympikus. Tendo o Olympikus, a gente faz a 

manutenção com promoção com o lojista tal e o outro lojista... Mas o importante é 

ele ter o produto na loja, porque não adianta fazer o comercial e não ter o tênis na 

loja para o consumidor. Tem que municiar os lojistas para que tenha bastante tênis.  

 

                                                           
17

 É o que comumente se chama de merchandising  no qual marcas e produtos aparecem dentro da história sem 

serem diretamente mencionadas, apenas mostradas ―de forma não-intencional‖. (OGDEN, 2002); 
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Todavia é importante que se ressalte a importância da comunicação ser integrada para 

que todos os esforços de comunicação falem em uníssono. Indo do colaborador temporário da 

empresa, passando pelo lojista até o consumidor final. Assim, sem que haja qualquer ruído 

que impeça o melhor desenvolvimento dos negócios de uma empresa, como mostrou-se 

claramente com a campanha ―Conspiração Pequim‖, pode-se chegar a resultados satisfatórios. 

Somados os esforços, essa campanha foi uma das mais lembradas pelo brasileiro 

segundo Rafael Bohrer. Hoje, a Olympikus, uma empresa brasileira e gaúcha, concorre em pé 

de igualdade com multinacionais como Nike, Adidas, Puma entre outras, sendo considerada, 

junto a parte do público-alvo de suas campanhas (jovens de 15 a 19 anos), como sendo a 

terceira mais confiável depois da Nike e Adidas respectivamente
18

. Isso só mostra a força que 

pensar formas diferentes de comunicar, principalmente aos ―consumidores do futuro‖, faz 

sentido e dá resultado, além do que, a gestão da marca Olympikus junto a esse público-jovem, 

galga  posições importantes no diferenciamento desta para as concorrentes. 

 

4.3 ENTREVISTA COM MARCO PERRONE, ATENDIMENTO DA AG2 AGÊNCIA 

WEBNATIVE 

 

Marco Perrone participou da campanha ―Conspiração Pequim‖ atendendo o cliente 

Olympkius para produzir a movimentação online da comunicação, composta do hotsite que 

ambientou o game e as iniciativas digitais que acompanharam as ações referentes.  A 

participação da AG2 no processo de criação do jogo foi mínima, já que essa quando começou 

a trabalhar na campanha,  a produtora do advergame, Aquiris, já estava trabalhando na criação 

do jogo. Marco Perrone comentou que ele, representando a AG2, entende ― que o game, além 

de contribuir na construção da marca, gera acessos ao projeto institucional da marca na web.― 

Essa afirmação mostra que o entendimento de que o advergame realmente está sendo 

disseminado entre todos os agentes da comunicação. 

No questionário feito à AG2 poucas respostas foram obtidas já que, no caso do 

advergame, eles participaram pouco do processo, então indicaram que as perguntas seriam 

respondidas pelo cliente, Olympikus. 
                                                           
18

 O ICM (Índice de Confiança de Marca) Índice de Confiança em Marcas (ICM), que mede o grau de confiança 

segundo a média entre os quesitos produto, distribuição, preço, comunicação, atendimento e marca alcançados 

(em uma escala que vai de 0 a 100 pontos) entre este público. Disponível em < 

http://www.blogit.com.br/blogold/?cat=20>. Acesso em 26 out. 09 
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4.4 ENTREVISTA COM BARBARA CASARA, RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO 

DO SEGMENTO ESPORTIVO OLYMPIKUS/OLK DA VULCABRAS/AZALEIA 

 

Barbara Casara é gerente da marca Olympikus e junto de Márcio Callage, gerente de 

Marketing da Vulcabrás/Azaleia, encabeçaram a ideia de utilizar advergames como parte da 

comunicação da Olympikus para as Olimpíadas de Pequim e como algo permanente como 

tem sido tratado o tema. Barbara relatou que a ideia de usar um jogo dentro da campanha foi 

porque  

 

num comercial comum, praticamente interrompemos a programação do 

telespectador para passar uma mensagem de 30 segundos que ele muitas vezes não 

está à vontade para recebê-la. Já com o game, passamos a gerar conteúdo. É o 

usuário que passa a procurar a Olympikus em troca de entretenimento e, portanto, 

está mais aberto para um contato com a marca. 

 

E utilizar uma campanha mais convencional com TV e hotsite, não gera tanto 

envolvimento. Essa utilização de advergame confirma o que Jane Chen expôs, em entrevista 

realizada e referendada acima, de que ―a interatividade natural desses jogos dão o estímulo 

perfeito e um canal ininterrupto de comunicação entre marcas e seus consumidores‖. Os 

caminhos levando para uma melhor utilização de jogos está sendo ampliado, deixando de ser 

apenas um bônus de uma campanha como disse Amilton Diesel, para ser uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento do imaginário da marca. E como a história do filme 

comercial é sobre ―uma luta entre o jogador Giba e Shaolins chineses, e esse enredo nos 

pareceu super adequado e divertido para se transformar num advergame‖. (CASARA) 

A certeza para usar um jogo específico nesta campanha foi baseada na experiência 

anterior com o Super Vôlei Brasil ―que resultou em mais de 1,5 milhão de gameplays e gerou 

um volume absurdo de mídia espontânea‖, segundo Barbara Casara. Portanto, concluiu 

Barbara, que o game ―Templo – O Desafio Pequim‖ poderia ser uma ferramenta que geraria 

visibilidade para a campanha desenvolvida para os Jogos Olímpicos e que também, iria 

associar a marca diretamente a Pequim e seus investimentos ao fornecer material esportivo 
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para a delegação e atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Isso é um dos ativos de marca 

citados, por Aaker, ao associar o esporte brasilieiro como um todo à marca da Olympikus.  

A campanha foi realmente integrada, porque a comunicação feita foi amarrada no 

conceito do Giba versus Shaolins chineses e esteve presente em todas as mídias utilizadas 

pela campanha. Tanto ao comunicar para os consumidores finais, passando pela comunicação 

ao varejo, e nas coletivas de imprensa, como comentado por Rafael Bohrer, mas o game 

permitiu levar adiante essa história mais longe, como conta Barbara. 

 

Com o game, conseguiríamos estender essa história por mais tempo para o usuário, e 

abríamos a possibilidade do consumidor participar ativamente do final da 

conspiração, tendo nas mãos a chance de decidir o futuro do melhor jogador de vôlei 

do mundo. Ou seja, a capacidade de gerar entretenimento, a interatividade e a 

ausência de limitação de tempo de contato com o público – características básicas do 

game – casaram perfeitamente com a necessidade de um fechamento para a história. 

 

Essas características citadas por Barbara, ―interatividade, entretenimento e ausência de 

limite de tempo do contato‖ são os grandes diferenciais que o advergame proporciona para 

uma campanha, confirmando o que disse Jane Chen. Esses usos são fundamentais para que o 

processo comunicacional dê resultados. Até porque o advergame ―Templo – O Desafio 

Pequim‖ diferentemente do ―Super Vôlei Brasil‖ foi utilizado de maneira mais promocional e 

era exclusivo da Olympikus, caraterizando-se como um jogo do tipo ilustrativo na maneira a 

qual é gerida a marca no jogo, ao passo que o ―Super Vôlei Brasil‖ era institucional e 

compartilhava com a Seleção Brasileira de Vôlei, Banco do Brasil, entre outros dentro da 

imagens do jogo. Barbara define com precisão o porquê do jogo ser promocional. 

 

Sendo um braço da campanha, o desenvolvimento do game envolveu também uma 

preocupação de exposição de produto e de ativação dos nossos patrocínios. Portanto, 

o tênis Destroyer, modelo que estava sendo divulgado na campanha, foi reproduzido 

fielmente e teve grande destaque na vinheta de início do game. Além disso, as 

―features‖ que o personagem conquistava ao longo do tempo durante as partidas 

também estavam relacionadas ao produto e traduziam algum benefício do tênis. 

Outro ponto importante foi a ativação dos nossos atletas patrocinados, o Giba e o 

Bernardinho, garantindo reforço da marca Olympikus como a marca do esporte 

brasileiro. 

 

Assim como a construção do mito Giba acontece, a construção da marca Olympikus 

também é reforçada através da ativação realizada dentro do game, especialmente porque o 

público que jogou, ficou cativo dessas qualidades e afirmações do discurso e narrativa que 

correram durante o gameplay. O público-alvo dessa campanha, confirmando o que Rafael 
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Bohrer da DCS afirmou, é justamente os fãs do Giba, fãs de vôlei, além dos admiradores da 

marca, gamers e o público jovem em geral que é aberto e interessado em novas tecnologias 

(CASARA). Inclusive, o jogo tem essa característica diferente, de ser interativa e envolvente 

porque é uma publicidade que se adequa para esse novo público, que não cresceu convivendo 

apenas com meios que não dão ―direito de resposta‖ como TV, rádio, jornal, mas que cresceu 

rodeado de videogames, entre aqueles na faixa dos 30 anos, e videogames e internet, entre 

aqueles que têm 20 anos para baixo. 

Além da marca, o jogo eletrônico contribuiu também para o hotsite porque através do 

game, a permanência dentro do site da campanha pode ter gerado um aumento na 

permanência dentro do site como um todo, apesar da continuidade do acesso ser maior dentro 

da página do jogo mesmo, como mostra essa tabela fornecida por Barbara Casara: 

 

Tabela 8 – Acessos aos sites da campanha Conspiração Pequim. 

  Período Visitas Visitantes 
Page 
Views 

Tempo Médio 

de 
Permanência 

Conspiração 

Pequim 

Hotsite 

02/07/2008 

à 
05/01/2009 

184214 132136 533850 1 min 43 seg 

Site Game 

Templo 26/07/2008 
à 

05/01/2009 

128046 91812 302273 1 min 55 seg 

Página 

Jogar Game 

Templo 

59013 41891 91651 3 min 31 seg 

  

O que se pode compreender do gráfico é que os sites tiveram muitos visitantes e o 

número de retorno de visitantes é considerável (pode ser obtido ao calcular Visitas – 

Visitantes = número de retorno de visitas). O tempo de permanência médio no game também 

é bom, já que o jogo, por ser simples e não haver maior envolvimento devido a uma narrativa 

mais complexa, apresentou um desempenho considerável. Esse gráfico contempla quase todas 

as variáveis sugeridas por Brian Robbins, no referencial teórico, para verificar o sucesso de 

um advergame: número de usuários (cobertura) e o tempo jogado (engajamento) foi 

contemplado, mas quanto ao aspecto de quantas vezes o usuário jogou o game (frequência) 

fica apenas uma hipótese, devido ao cálculo acima. Se esse último quesito fosse exposto como 

sugere o citado, poderia deixar mais claro se as pessoas gostaram de jogar o game devido ao 

retorno destes. 



43 

 

Essas medidas de avaliação devem ser sempre tomadas, porque uma das vantagens de 

se usar a Internet é a capacidade de programar sites para que possam entregar números 

confiáveis sobre visitas, tempo de permanência entre outras características como as citadas 

por Veronezzi, destacadas no referencial teórico. 

Enfim, as expectativas e a mensagem que deveriam ser entregues durante o 

desenvolvimento de todas as campanhas foram bem sucedidas. A marca conseguiu 

estabelecer junto ao público a sua associação ao esporte brasileiro, por patrocinar o Comitê 

Olímpico Brasileiro; associar-se a Giba e Bernardinho, que garantem à marca Olympikus seu 

testemunho e seus DNAs vencedores; foi possível também mostrar a tecnologia Tube através 

do filme comercial e do jogo. Especificamente sobre o advergame, Barbara comentou que ― 

ele contribuiu para reverberar a campanha na internet durante os três meses de duração. E a 

relação custo x benefício do game foi excelente, pois gerou uma boa quantidade de mídia 

espontânea e retorno para a marca, em troca de um investimento justo‖. E o feedback da 

campanha, recebido através da página de contatos do site da Olympikus, foi bem positivo, 

pois houve pessoas elogiando o game, além da comunidade no Orkut que, entre outros 

motivos, foi responsável pela Olympikus fazer o ―Super Vôlei Brasil 2‖. 

Após a coleta das visões de cada agente da comunicação sobre a campanha, percebe-se 

que o componente mais ativado por um advergame, e no caso específico do ―Templo – O 

Desafio Pequim‖ foi de fato a construção da marca e de um mito. Isso ficou bem claro. 

Porque ao mesmo tempo em que a marca foi muito favorecida por ser um jogo da Olympikus, 

mostrar produtos da Olympikus, o atleta Giba como personagem de um jogo e mito, tem sua 

imagem como garoto-propaganda da Olympikus bastante reforçada e se torna conhecido de 

todos os fãs de que ele é uma personagem forte e que representa a Olympikus. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tem por finalidade entender os usos e resultados que um 

advergame pode trazer para um mix de mídia e para expressar a mensagem de uma campanha 

publicitária. Por meio do referencial teórico, que forneceu recursos importantes para o 

desenvolvimento do tema, e da pesquisa, que mostrou, na prática, como um advergame 

funciona e o resultados que podem advir desta forma de comunicação interativa, e assim, 

responder ao problema da pesquisa. 

Durante o estudo, primeiramente foram coletados conceitos para branding, branding 

equity, o que compõe uma comunicação integrada, a relação da mídia e internet, além da 

caracterização do que de fato é advergame suas características e aplicações. E, surgindo no 

decorrer do trabalho, a necessidade de compreender como se dá a construção de um mito na 

publicidade, afinal todo jogo de videogame que se preze, conta com um personagem principal 

e dessa forma pode-se relacionar o personagem à comunicação em si. 

Ao buscar o entendimento sobre os motivos que levaram a equipe responsável pela 

campanha ―Conspiração Pequim‖ a escolher o advergame para compor as comunicações, 

descobre-se que foi puramente uma questão de inovação por parte da Vulcabras/Azaleia, de 

fazer algo diferente do convencional. A aceitação desse jogo mostrou que a tacada fora 

certeira, haja vista que as pessoas querem consumir entretenimento e não apenas a 

publicidade como se pensa e se tem arraigada na maioria das agências de propaganda, ligada à 

questão de comunicar apenas mercadologicamente. As pessoas querem é se divertir. Isso deve 

ser levado em consideração ao pensar uma comunicação relevante para o público-alvo, 

especialmente a nova geração de consumidores. 

Outro objetivo foi compreender como foi o planejamento de toda a campanha. A 

campanha como um todo demonstrou ser bem integrada, pelo conceito, por falar a todos os 

stakeholders, e por em cada peça que criada ter um elemento que ligue a outra peça, formando 

um círculo contínuo. O desencadeamento das ações pareceram apropriadas, com um bom 

timing e, o mais importante, com resultados mais que satisfatórios pelo que foi sugerido por 

todos os respondentes da pesquisa. 

A campanha, como descobriu-se, foi destinada a todos os apreciadores de vôlei e ao 

jovem também, que é quem mais consome produtos Olympikus, sendo estes um forte empuxo 

para fidelizar a base consumidora da Olympikus – aspecto fundamental na gestão de 
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branding-. O conceito da campanha utilizou, obviamente, a temática oriental pelo fato de ser 

realizado para promover a seleção brasileira de vôlei e a marca Olympikus por patrociná-la e 

fazer um grande investimento para ser patrocinadora da transmissão da Rede Globo para os 

Jogos Olímpicos acontecidos em terras orientais. Com a caracterização oriental, a utilização 

de elementos como ninjas, armas, combates e templos pareceu conveniente e tudo isso 

culminou no jogo que expressa bem essas características e mostra Giba como o grande herói 

da seleção. 

Em referência aos resultados esperados e resultados alcançados, percebe-se que o 

advergame apresentou grandes resultados para que pudesse haver uma relevância para a 

marca pois reforçou a construção do mito Giba e a ligação da marca com o esporte brasileiro 

como um todo, sendo ainda maior esse impacto com relação ao voleibol. Todas essas 

características somadas, criam um patamar diferenciado para a Olympikus e o 

desenvolvimento de sua imagem e posicionamento no mercado. 

 O jogo sempre ficou presente em grande parte dos sites de jogos do Brasil, ajudou na 

divulgação da tecnologia Tube dos tênis esportivos da Olympikus e, com certeza, formou um 

público cativo, sedento por mais jogos da Olympikus (que parece ter tomado gosto por esse 

desafio de lançar, regularmente, mais jogos). 

Após o desenvolvimento desse estudo de caso, foi possível constatar que o advergame 

está sendo encarado pelo mercado como uma alternativa eficaz para se comunicar com esse 

novo consumidor que cresceu jogando videogame. Até porque essa geração agora está 

assumindo cargos importantes, gerindo áreas estratégicas nos negócios, como foi dito por 

Amilton Diesel, e esse aspecto é fundamental na construção de uma comunicação 

diferenciada e que passe a atender ao que o público quer ver.  

O advergame está em franca ascensão na publicidade. É imperativo que seja 

desenvolvido e faça parte do planejamento de campanhas institucionais ou mesmo 

promocionais. É uma ferramenta confiável, cujo retorno a longo e médio prazo, quando bem 

produzido e planejado, revela grandes benefícios para qualquer empresa, contanto que esteja 

alinhavada a uma comunicação integrada. As barreiras para que o advergame seja utilizado 

estão diminuindo. Há muita gente produzindo jogos, a demanda tem crescido, e o gosto do 

público também. Vale o investimento. 

Feita a pesquisa, surgiram inúmeras dúvidas que precisam ser trabalhadas em 

pesquisas futuras. Há o questionamento sobre o uso do advergame per se ou fazer uso de 
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product placement em videogames e in-game advertising, pois são formas distintas de 

publicidade em jogos e não se tem dados sobre o que pode ser mais eficaz. Qual funciona 

melhor? Em que contexto? Outros temas sugeridos são o investimento em advergames para 

empresas pequenas; comparação de narrativas em jogos; advergame em uma campanha 

promocional. De toda forma, tais dúvidas são eficazes para mostrar que o campo de pesquisa 

na área da mídia digital, e neste caso, entretenimento digital, ainda deve ser desenvolvida e 

estudada, porque no Brasil é difícil encontrar publicações nacionais a respeito do tema e o que 

se conhece são apenas pequenos trechos de livros de comunicação ou trabalhos acadêmicos.  

Pessoalmente, entende-se que foi proveitoso ter pesquisado este assunto porque abriu 

portas inesperadas sobre essa revolução que tem acontecidos no processo de comunicação 

quando nos referimos a meios tão sofisticados, mas que já estão a disposição, faltando apenas 

uma maior divulgação desses produtos e dos resultados que podem trazer. O advergame se 

insere nessa revolução aqui no Brasil e ainda tem muito o que render. 
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ANEXO 1 

Cenas do filme publicitário 
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ANEXO 2 

Repórter chinês e Giba. 
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ANEXO 3 

Hotsite da campanha 
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ANEXO 4 

Página do jogo “Templo – O Desafio Pequim” 
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ANEXO 5 

Video do advergame “Templo – O Desafio Pequim” 


