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RESUMO 

 
O presente trabalho analisa a utilização da publicidade em jogos eletrônicos como um 
inovador meio de transmissão das mensagens publicitárias, através de uma pesquisa 
bibliográfica e de estudo de caso. A utilização do Advertainment é uma forma dos anunciantes 
segmentarem e alcançarem os consumidores dentro de uma realidade na qual as mídias 
tradicionais estão cada vez mais saturadas. Com a necessidade de explorar esses novos meios 
de comunicação devido à saturação dos meios tradicionais, é necessário conhecer as novas 
opções para anunciar como o InGame Advertising Os resultados obtidos mostram que esta 
nova mídia apresenta-se como uma tendência a ser cada vez mais explorada pelos 
anunciantes. 
 

Palavras-chave: advertainment, InGame Advertising, novas mídias. 

 
 
 
ABSTRACT  
 
This study examines the use of advertising in video games as an innovative means of 
transmission of advertising messages, through a literature review and case study. The use of 
Advertainment is a way for advertisers to target and reach consumers in a reality where 
traditional media are increasingly saturated. With the need to explore these new media due to 
saturation of traditional media, it is necessary to know the new options for advertising as 
InGame Advertising The results show that this new media presents itself as a tendency to be 
increasingly exploited by advertisers.  
 
Keywords: advertainment, InGame Advertising, new media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jogos eletrônicos1 foram criados exclusivamente como formas de entretenimento 

para seus diversos públicos. Contudo, esta realidade foi alterada ao longo dos anos, em função 

do aprimoramento das tecnologias, que possibilitaram a criação de jogos com design cada vez 

mais sofisticado e próximo do real. Devido às suas constantes evoluções, atualmente, não é 

mais surpresa deparar-se com produtos e marcas do mundo real virtualizados nos jogos. 

Facilmente um jogador pode encontrar a marca do seu próprio carro ou a do restaurante no 

fim da sua rua, inseridas nesses jogos. 

A novidade está nas formas como a publicidade tem utilizado este espaço em jogos 

eletrônicos, apresentando inovações em uma velocidade superior às mídias eletrônicas 

tradicionais. Além disso, esta forma de inserção publicitária está ocupando uma significação 

cada vez maior nos orçamentos para publicidade das grandes empresas (CAVALLINI, 2009).  

Antes se observava o uso de marcas e anúncios nos jogos simplesmente com a 

intenção de se aproximar mais da realidade. Os próprios desenvolvedores buscavam as marcas 

e precisavam pagar pelos direitos de imagem. Hoje, essa situação está se alterando, ou seja, 

são os anunciantes que pagam pelo espaço dentro dos jogos. A inversão desse fluxo de caixa 

deve-se à busca pelas novas mídias e tecnologias por parte dos anunciantes, em detrimento 

das mídias tradicionais. Segundo um estudo realizado pelo Yankee Group2, existe um declínio 

das audiências da televisão desde 2004 por parte dos jovens entre 16 e 24 anos, 

principalmente do sexo masculino. Estes jovens são grande parte do público preferido dos 

games mais sofisticados, ou seja, os jogos que têm possibilidades maiores de recursos 

gráficos, interatividade e fixação da marca. 

A união de técnicas de publicidade com entretenimento é conhecida como 

advertainment. Segundo a Branded Content Marketing Association - BCMA (2006), o 

advertainment agrega às marcas valores característicos do entretenimento, integrando-as a 

programas televisivos, eventos sociais, filmes, jogos on-line entre outros, visando gerar 

notoriedade e valor para as marcas, de acordo com os objetivos estratégicos de marketing da 

mesma. Longo (2007) afirma que a utilização dessa técnica é crescente, pois devido à 

                                                 
1 Neste trabalho os termos jogos eletrônicos, jogos ou games serão considerados sinônimos, todos se referindo ao 
mesmo objeto.  
2 Disponível em <http://www.yankeegroup.com/ResearchDocument.do?id=16443>, acesso em 25/09/2009. 
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saturação dos meios tradicionais de anunciar, uma das grandes tendências da publicidade, 

então, é justamente a união do conteúdo editorial do meio com a marca do anunciante. 

Em jogos eletrônicos, o advertainment vem sendo usado de diversas formas. A 

constante evolução dos videogames e computadores gera a abertura de um leque de 

possibilidades ainda incontáveis para a publicidade. Em função dessa ascensão das 

tecnologias que possibilitaram a convergência da publicidade com o entretenimento, crescente 

devido à saturação das mídias tradicionais, propõe-se aqui um estudo sobre uma das formas 

de advertainment, o In-game Advertising – IGA. O IGA caracteriza-se como a réplica da 

publicidade real inserida no contexto virtual dos jogos (CAVALLINI, 2006), fenômeno cada 

vez mais utilizado pelas grandes marcas. Assim, o tema da presente monografia delimita-se a 

partir da investigação do contexto desse crescimento da utilização do IGA, caracterizando-o 

como uma nova mídia. 

Visto que a saturação dos meios tradicionais faz surgir na publicidade a necessidade 

de novos caminhos, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: a utilização da publicidade 

em jogos eletrônicos é vantajosa, como uma novo meio de comunicação, para divulgação de 

uma marca? Buscando responder a questão proposta, identificou-se o objetivo principal, a 

saber: verificar se as empresas que utilizam a publicidade em jogos obtêm resultados 

satisfatórios. Como objetivos específicos estabeleceram-se as seguintes etapas: pesquisar o 

surgimento do In-game Advertising e sua evolução como uma nova forma de anunciar; 

identificar os fatores que contribuíram para que as empresas passassem a pagar aos 

desenvolvedores dos jogos, ao invés de receber pela inserção de suas marcas nos games; 

analisar os cases de anunciantes da empresa de publicidade virtual IGA Worldwide; verificar 

os resultados obtidos com essas ações. 

A opção pela análise dos jogos eletrônicos e as possibilidades de comunicação 

publicitária que eles oferecem, deve-se ao grande universo ainda desconhecido e inexplorado 

dessa área. Cavallini (2006) afirma que, da mesma forma que acontece na Internet e na TV 

digital, ainda não se conhece todo o potencial do In-game Advertising. O surgimento deste 

tema despertou o interesse do pesquisador pelo estudo da evolução dos jogos eletrônicos 

como mídia, apesar de a própria mídia ainda não tratar do tema com a devida atenção. 

A pesquisa científica, principalmente no Brasil, é muito recente neste campo da 

comunicação e o In-game Advertising ainda não é classificado unanimemente como meio de 

comunicação. Portanto, pesquisar sobre as teorias e hipóteses já existentes nessa área é 

pertinente, para assim, gerar novos problemas e enriquecer e aprofundar o conhecimento. Por 
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outro lado, deve-se dar importância às constantes evoluções da tecnologia e da mídia digital, 

pois essas indicam o rumo que a comunicação está tomando. Os profissionais da área são 

exigidos a se atualizarem para que estejam preparados para trabalhar com tais tecnologias, e 

assim, manter-se na disputa pelos espaços de um mercado que renova suas possibilidades a 

cada dia. 

Dessa maneira, este projeto se justifica pela contribuição que trará ao tema, seja 

através da compilação de bibliografias, que são ainda difíceis de encontrar e, na sua maioria 

em inglês; seja pelo estudo empírico que possibilitará entender um pouco mais sobre o 

funcionamento do IGA.   

A empresa desenvolvedora de publicidade virtual estudada, a IGA Worldwide, foi 

indicada em entrevista feita com o publicitário Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, 

empresa que se considera a agência mais digital do Brasil. 

Para fundamentar teoricamente a pesquisa, foram elencadas as diversas formas de se 

utilizar a publicidade e a tecnologia em jogos eletrônicos, segundo os autores estudados. 

Primeiramente será enfocado o tema sobre a saturação dos meios tradicionais de publicidade, 

o que remete ao estudo sobre o surgimento do advertainment e suas diferentes aplicações nos 

jogos eletrônicos. A seguir será destacado o conceito e a utilização do In-game Advertising e 

do Product Placement - PP, dois termos que ainda causam certa confusão, visando 

demonstrar as diferenças entre eles. Estas duas formas de inserção das marcas nos jogos 

tinham, no princípio de suas utilizações, a finalidade única de aproximar o mundo real do 

virtual, através da simulação da realidade. Há ainda, uma terceira ferramenta que envolve a 

publicidade com os games, que é o Advergame. Esta última trata da produção de jogos 

eletrônicos com o propósito fundamental de divulgar uma marca, não sendo, portanto, foco 

deste estudo.  
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2 A SATURAÇÃO DA PUBLICIDADE TRADICIONAL 

 

A saturação da publicidade tradicional é apontada por Longo (2007): “Os mais 

otimistas afirmam que a publicidade está morrendo. Os pessimistas acreditam que ela já era. 

Exagero ou não, a verdade é que nunca se questionou tanto o real valor e eficácia da inserção 

publicitária tradicional” (LONGO, 2007, p. 1). Para o autor, seja no formato de um comercial 

de 30 segundos, ou em uma página de revista ou jornal, o fato é que a irrelevância da 

mensagem através dos veículos de massa, e nos formatos mais conhecidos, “está crescendo 

com muita rapidez num mundo cada vez mais multimídia, repleto de opções e alternativas que 

atraem a atenção dos consumidores de todas as idades e camadas sociais” (LONGO, 2007, p. 

2). Ou seja, devido a diversos fatores, segundo o autor, a publicidade veiculada nas suas 

formas mais tradicionais está gradualmente diminuindo sua eficácia. 

Para Jones (2002), o mercado da mídia está saturado de anúncios impressos e 

eletrônicos. O autor afirma que os consumidores são demasiadamente bombardeados com 

centenas de anúncios e milhares de cartazes diariamente, e que, conforme pesquisas realizadas 

no ano de 2002, o consumidor é confrontado, em média, com cerca de três mil mensagens 

publicitárias todos os dias. Entre anúncios, logotipos e publicidade corporativa, este número 

chega a 13 mil nos grandes centros urbanos (JONES, 2002). 

Visto isso, Longo (2007) coloca que nenhum ser humano é capaz de absorver essa 

quantidade de impulsos, assim, a resposta natural acaba sendo ignorar as mensagens 

transmitidas. O autor complementa: 

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, p. 2). 

Isso se deve, segundo Longo (2007), ao fato de que a receita atual da publicidade nos 

meios de comunicação de massa para atrair a atenção dos consumidores é interromper. “É o 

intervalo comercial interrompendo o programa, o anúncio na revista interrompendo o artigo, o 

spot de rádio interrompendo a seleção musical e assim sucessivamente” (LONGO, 2007, p.2). 

Dru (2005) complementa que a “crença secreta” da propaganda tradicional vinha 

sendo baseada em um ditado comum aos norte-americanos: “É mais fácil pedir desculpas do 

que pedir permissão”. Assim, o desafio dos profissionais de marketing e de suas agências 
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sempre foi tornar as interrupções relevantes e agradáveis a ponto de serem bem recebidas 

pelos consumidores, fossem nas formas de cartazes, comerciais de TV, anúncios impressos ou 

correspondências (DRU, 2005). 

Então, segundo o autor, por vinte anos as agências apresentavam casos e mais casos 

de campanhas desenvolvidas, objetivando demonstrar que conseguiam desenvolver 

comunicações exclusivas, utilizando a técnica da interrupção, a fim de disputar novas contas. 

Mas isso acontecia com real eficiência “há 10 anos, 400 canais e milhares de revistas atrás” 

(DRU, 2005, p. 189). O autor completa: 

Era uma época em que as grandes redes de todos os países controlavam as ondas de 
transmissão e em que a penetração das antenas de satélite, da banda larga a cabo e 
do acesso on-line estavam ainda dois espaços à direita da vírgula decimal. Mas não 
há diferença entre isso e o comportamento de muitos profissionais de marketing 
hoje, que ainda se agarram a práticas destinadas a um cenário ultrapassado (DRU, 
2005, p. 189). 

Para Longo (2007), essa técnica da interrupção perdurou por tanto tempo porque 

antes bastava apenas que a mensagem fosse vista. Hoje, segundo o autor, a briga não é mais 

pela audiência, e sim pela atenção, ou seja, as capacidades de realmente influenciar, motivar, 

emocionar, destacar e impactar são o verdadeiro desafio da publicidade atual. Longo (2007) 

ainda coloca que muitos acreditam que seja possível alcançar esses objetivos apenas alterando 

e inovando o conteúdo das mensagens, mas mantendo suas formas tradicionais. Mesmo 

assim, está vindo à moda uma infinidade de outras ferramentas segmentadas de comunicação 

que respondem parcialmente a solução, pois o controle remoto e a atenção seletiva já vêm a 

algum tempo inviabilizando o negócio da propaganda se feito somente nesses formatos 

saturados pelo público (LONGO, 2007). 

O publicitário Walter Longo, então, em mais um artigo defende a inovação como a 

melhor estratégia para alcançar os objetivos de comunicação: 

Novos comportamentos revelam um esgotamento da mídia tradicional. A TV a cabo 
multiplicou o tradicional hábito do zapping, inimigo número um dos intervalos 
comerciais. Pesquisas revelam ainda que outras atividades tiram a atenção do 
telespectador durante as mensagens publicitárias. Nesse cenário, os publicitários 
precisam usar a criatividade para descobrir novas mídias que possam atingir o 
telespectador (LONGO, 2007, p. 1). 

Mas apesar dessa diluição da visibilidade dos meios de comunicação tradicionais, a 

TV, por exemplo, ainda é o que produz as maiores audiências em massa, e não há sinais, 

mesmo com as inovadoras técnicas de menor interrupção e maior segmentação, de que essa 
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mídia venha a perder a primeira posição algum dia (CAPPO, 2007). O autor afirma que a 

publicidade está crescendo, e que as novas mídias não sobreporão as tradicionais. 

Já para Longo (2009), existem duas tendências para o campo da publicidade. A 

primeira delas é justamente a da migração da massificação para a segmentação, para a 

personalização e para a individualização. Segundo o autor, até pouco tempo atrás, os 

anunciantes não dispunham de muitas ferramentas e a única opção para anunciar era falar a 

mesma coisa para todo mundo. “Falava com milhões de pessoas, mas era a mesma coisa 

usando os mesmos veículos. Era impossível falar com milhares de pessoas coisas diferentes” 

(LONGO, 2009, p. 1). Agora essa possibilidade existe concretamente, e a segmentação é, 

hoje, algo que todos os anunciantes e todas as mídias buscam. O passo seguinte é a 

personalização e a individualização, e essa tendência, segundo Longo (2009), é irreversível. 

O segundo caminho que a publicidade está seguindo é o do casamento da informação 

publicitária com o conteúdo editorial (LONGO, 2009). Os veículos de comunicação 

continuam sendo utilizados para as marcas se relacionarem com os consumidores, mas as 

marcas também já estão se transformando em mídias, assim como descobrindo ou criando 

novos meios. Essa união da publicidade com o conteúdo editorial remete a um novo conteúdo, 

o Advertainment. 
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3 ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA PUBLICIDADE: O ADVERTAINMENT   

 

Cavallini (2006) afirma que Advertainment nada mais é do que a integração entre 

publicidade e entretenimento. Longo (2007, p.2) complementa afirmando que advertainment 

é, no contexto das mídias eletrônicas, a “introdução das mensagens comerciais no conteúdo da 

programação ou a transformação do espaço publicitário em conteúdo informativo e 

relevante”. Ou seja, advertainment pode ser a inserção da publicidade dentro do 

entretenimento ou a transformação desta em uma forma que não apenas divulgue a marca, 

mas também que atraia o público de alguma maneira, através do entretenimento.  

Esta ferramenta, como coloca Longo (2007), vem ganhando espaço e importância no 

mercado devido à saturação do público quanto às mensagens recebidas através dos meios 

convencionais de propaganda, pois estes ainda utilizam a estratégia da interrupção para atrair 

a atenção dos consumidores. Na televisão, o comercial interrompe o filme, o anúncio na 

revista interrompe a matéria, o spot interrompe a seleção musical no rádio e assim 

sucessivamente. Cavallini (2009, p. 82) complementa: “jogar a mensagem no rosto de alguém 

não garante que esta pessoa irá prestar atenção. O correto seria entender impacto como 

choque mental, não físico”. O público de hoje possui uma atenção seletiva, e a publicidade 

nos seus formatos tradicionais não é mais tão eficiente. Isso, segundo Longo (2007) é o que 

gera a necessidade de uma nova forma de comunicar. O autor afirma ainda que a solução para 

atrair novamente o consumidor continua nos veículos de massa, e o que deve mudar são as 

suas utilizações. 

Donaton (2007), baseado no mesmo conceito de advertainment, completa que não 

são apenas os principais meios de comunicação que devem se adaptar às novas tendências, 

mas também outros setores da indústria da mídia. O autor argumenta que os anunciantes estão 

fechando acordos para integrar seus produtos e marcas aos roteiros de jogos eletrônicos, e cita 

o exemplo de The Sims da Eletronic Arts, onde os personagens têm a opção de trabalhar numa 

lanchonete do McDonald’s. 

A partir das abordagens expostas, percebe-se que a união de conteúdo e comércio 

através do games, ou seja, de entretenimento e publicidade, é recente. Contudo, este tipo de 

advertainment já possui diferentes aplicações: jogos podem ser desenvolvidos com o único 

intuito de promover uma marca (advergames) e a marca pode ser virtualizada no contexto do 

jogo, aproximando assim o mundo virtual do real. Esta última aplicação do advertainment em 
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jogos pode ocorrer através do In-game Advertising e do Product Placement, conceitos que 

serão desenvolvidos a seguir.  

 

3.1 IN-GAME ADVERTISING 

Os jogos eletrônicos, por muito tempo, não passavam de tecnologias desenvolvidas 

para o entretenimento, mas tornaram-se, nos últimos anos, objetos de estudos no campo da 

comunicação. Isto se deve à identificação de suas características midiáticas de interatividade, 

linguagem e narrativa, próprias das novas tecnologias de comunicação. Percebeu-se então, o 

surgimento de uma nova forma de atingir um segmento específico de público, os jovens, 

principalmente, entre 16 e 24 anos. Hoje, a publicidade já se vê virtualizada dentro dos jogos, 

intensificando a legitimação de uma nova mídia interativa que advém da evolução tecnológica 

(PINHEIRO, 2007). 

Segundo Cavallini (2006), existem duas grandes vertentes para fazer comunicação 

em jogos: o In-game Advertising e o Product Placement, que será o objeto de análise 

específico do próximo item. O IGA diferencia-se do PP na sua forma de inserção do produto 

no jogo. São exemplos de Product Placement: os personagens descolados do game Devil´s 

may cry usando calças da Diesel; o personagem agente secreto no jogo Tom Clancy´s Splinter 

Cell – Pandora Tomorrow usa um smartphone p900 da Sony Ericsson para cumprir missões e 

o jogador vive a experiência virtual de usar o aparelho; os personagens no Worms 3D da 

SEGA, bebem o energético RedBull para dar pulos mais altos.  

Já o In-game Advertising replica a propaganda do mundo real no mundo virtual, 

usando faixas, pôsteres, spots de rádio, outdoors, entre outros. O “SSX3”, jogo de snowboard 

da Eletronic Arts insere outdoors da marca de automóveis Honda e da marca de bebidas 

Seven Up em sua interface, por exemplo. 

Esse uso do IGA é recente e a evolução de sua utilização é claramente descrita na 

citação feita pelo então vice presidente da Microsoft Corporation, Peter Moore (2007, apud 

NUFER; GEIGER, 2009, p. 11): 

Eu lembro dos velhos tempos, em minha vida anterior à Sega, quando pagávamos 
por licenças das empresas de produtos de consumo para colocar no jogo. Penso 
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sobre Crazy Taxi, coisas como KFC e Pizza Hut... Rapaz, o sapato está no outro pé 
agora, sem trocadilhos.3 

Há dez anos, os produtores dos games pagavam para as grandes empresas para terem 

suas marcas nos jogos, e assim, marcas como a Honda receberam dezenas de milhares de 

euros da Sony, por exemplo. Hoje o fluxo do caixa funciona na direção oposta, usando como 

exemplo o McDonald’s, que desde 2002 já contribuiu com alguns milhões de dólares para 

estar presente na versão online de The Sims (NUFER e GEIGER, 2009). 

Existem várias vantagens da utilização de publicidade dentro dos jogos, como 

elucida Pinheiro (2007, p. 11): “cartazes, outdoors, letreiros e outros formatos são colocados 

imitando o mundo real e ao invés do jogador achar prejudicial, esse tipo de mídia constrói 

uma identidade de real necessária para experiência de imersão no jogo”. Além disso, segundo 

Nufer e Geiger (2009) num game, o jogador está muito mais envolvido emocionalmente se 

comparado com a televisão, pois decide conscientemente estar inserido nos acontecimentos 

do mesmo. É como se fosse um “horário nobre emocional”, afirmam os autores. 

Os autores ainda afirmam que, se o anúncio não suporta a representação realista, não 

integra o contexto ou até mesmo interrompe o fluxo do jogo, pode ocasionar um efeito 

contrário do objetivo da mensagem. Complementando esta visão, Szameitat (2006) salienta 

que o impacto negativo da publicidade dentro dos jogos não deve ser subestimado. 

Nesse sentido, é importante diferenciar o In-game Advertising do Product 

Placement, pois existe confusão quanto ao uso dos termos e, além disso, este último pode 

gerar mais efeitos negativos, conforme será abordado no decorrer deste trabalho. 

 

3.1.1 Formatos de InGame Advertising 

 

A publicidade replicada nos jogos eletrônicos, conforme Nufer e Geiger (2009), pode 

ser veiculada de duas formas principais: Dynamic InGame Ad e Static InGame Ad, 

fundamentadas pelos autores da seguinte maneira: 

• Static InGame Ad: É a forma de implantação permanente da publicidade dentro do 

jogo, pois permanecerá naquele espaço durante toda a vida útil do título. Este modo 

estático de anunciar nos jogos permite aos desenvolvedores e anunciantes uma 

                                                 
3 Tradução livre do inglês: I look back at the old days in my previous life at Sega, when we were actually paying 
fo licenses of consumer product companies to put in the game. I think about Crazy Taxi, thing like KFC and 
Pizza Hut… Boy, the shoe is on the other foot now, no pun intended. 
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diversidade de apresentação dos anúncios que são exibidos no jogo, podendo ir mais 

além do que uma simples imagem chapada em um cartaz ou outdoor dentro do espaço 

virtual (NUFER; GEIGER, 2009). Além disso, diferentemente do Dynamic InGame 

Ad, como será explicado a seguir, o formato estático é sempre o único a ocupar o 

espaço em que aparece no jogo, não havendo a possibilidade de alteração por outro 

objeto ou anunciante. Isso porque, a Static In Game Ad, por ser em formato 3D, é mais 

elaborada e, portanto, mais cara, não sendo disponibilizada sua alteração por outro 

objeto ou anunciante posteriormente. 

Figura 1 – Static In Game Ad - Jogo Night Fight Round 3 

 

Figura 2 - Static In Game Ad 
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• Dynamic InGame Ad: Esse formato é veiculado por um tempo determinado dentro de 

jogos que suportam este tipo de mídia, caraterizado por uma publicidade mais 

segmentada que o formato Static (NUFER e GEIGER, apud GACA, 2009). Conforme 

os autores, o modo mais comum que possibilita essa segmentação se dá por uma 

tecnologia que, através de um servidor conectado à internet, alterna os anúncios nos 

espaços publicitários dentro dos jogos online. Neste caso de uso, o endereço de IP do 

jogador determinará sua localização geográfica, assim, ele será exposto a uma 

propaganda diferente conforme sua região. O anunciante pode, assim, definir em quais 

países quer veicular sua publicidade, a partir do local em que o jogo estiver sendo 

acessado. Nufer e Geiger (2009) ainda colocam que, a desvantagem em relação ao 

Static InGame Ad, são as de limitações de formatos de inserção do Dynamic InGame 

Ad, pois neste modo de veiculação o anunciante não poderá sugerir um formato 

diferente e sim se adequar aos espaços disponíveis no mundos virtuais dos jogos, 

normalmente cartazes e outdoors, onde os anúncios aparecerão. Em compensação, 

como uma grande vantagem em relação à publicidade estática nos jogos, segundo os 

autores, existe a possibilidade de mensuração de resultados, permitindo, por exemplo, 

fazer um levantamento de quantas impressões aquele anúncio obteve em um 

determinado tempo e região geográfica. 

Figura 3 – Exemplo 1 da aplicação de Dynamic In Game Ad 
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Figura 4 - Exemplo 2 da aplicação de Dynamic In Game Ad 

 

Uma impressão de um anúncio dinâmico em jogos eletrônicos equivale a uma 

visualização por parte de um jogador, mas que deve atender alguns parâmetros para ser 

computada: contato por tempo acumulado de 10 segundos; a publicidade deve estar ocupando 

um espaço mínimo na tela (normalmente entre 10 e 20 por cento); o anúncio deve aparecer 

em um ângulo mínimo de 45 graus (NUFER e GEIGER, 2009). 

Além dessas duas formas principais de veiculação do InGame Advertising, Szameitat 

(2008) afirma que existem outras classificações que podem ser utilizadas, de acordo com o 

modo e local em que a publicidade é introduzida no jogo: 

• Post-game: Propaganda apresentada depois da conclusão de um jogo. 

• Pre-game: Propaganda apresentada antes do início do jogo ou enquanto este está 

carregando. 
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Figura 5 – Pre-game 

 

 

• Inter-level: Veiculação de vídeos publicitários digitais durante os intervalos do jogo: 

entre os seus estágios e fases ou entre os turnos do jogo. 

Figura 6 – Inter-level – Jogo NBA Live 2008 
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• Patrocínio: Ocorre quando o patrocinador tem 100% de voz ativa dentro e em volta de 

um jogo já existente, como o patrocínio de um torneio, de uma área (fase) ou sessão 

daquele jogo. O anunciante também pode patrocinar o lançamento de um conteúdo 

exclusivo associado a um jogo. Pode ser comparado a um programa de TV, onde o 

patrocinador recebe espaços privilegiados para mostrar a marca, mas não participa da 

criação do conteúdo do programa em si. Isso difere o patrocínio da ferramenta 

Advergame, mas possibilita a utilização também do Product Placement dentro do 

jogo.  

Figura 7 – Patrocínio – Jogo NFS: Porshe Unleashed 

 

 

3.2 PRODUCT PLACEMENT 

Vasconcelos (2009, p. 101) conceitua Product Placement como uma ferramenta de 

comunicação, que: “consiste em ações ligadas à aparição de um produto em determinada 

mídia, sem as características da propaganda, feita mediante pagamento por parte do produto 

anunciante”. Trata-se da inserção desses produtos em roteiros de filmes, programas de TV, 

jogos eletrônicos, entre outros. Pode-se citar como exemplo a utilização de uma marca de 
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cosméticos pela protagonista de uma novela, ou então pelo modelo de carro de algum super-

herói em um filme. 

Marshall (2002) afirma que Product Placement difere-se das demais ferramentas de 

marketing por possibilitar que o produto esteja no corpo de um programa, ao invés de nos 

seus intervalos. No caso, a autora utilizou o exemplo da televisão, mas é facilmente possível 

estender este conceito às outras mídias, entendendo que a grande força desta ferramenta é o 

fato de mostrar o produto dentro de um contexto adequado, com o cuidado de não ser, com 

isso, uma publicidade invasiva demais. 

Segundo Vasconcelos (2009), existem três níveis de classificações para as ações de 

Product Placement, de acordo com a intensidade da mensagem: inserção: simples aparição do 

produto em determinado contexto; aparição: o produto aparece acompanhado de uma 

demonstração do seu uso; e testemunhal: há um depoimento favorável ao produto, 

aproximando-se um pouco mais de uma propaganda, tanto em objetivos como em funções. 

A utilização de cada uma dessas técnicas deve ser estudada e adequada de forma 

coerente pelos responsáveis pela comunicação de uma empresa. Deve-se considerar que a 

ferramenta em questão também traz seus riscos se for mal planejada, portanto, ao optar pelo 

seu uso, o profissional de planejamento de comunicação deve avaliar cuidadosamente os 

programas, momentos e ocasiões em que deverão fazer a inserção, a aparição ou o 

testemunhal da marca/produto (VASCONCELOS, 2009). Isso porque, como ocorre com o In-

game Advertising, a mensagem pode ter um efeito negativo junto ao público-alvo, caso 

atrapalhe ou desentoe o momento de entretenimento do mesmo. A mensagem deve, segundo a 

autora, “aparecer de forma natural, dentro de um contexto positivo e em harmonia com os 

objetivos a serem atingidos” (VASCONCELOS, 2009, p. 102). 

Neste ponto, Cavallini (2009) afirma que os tradicionais usos do Product Placement 

têm evoluído bastante, passando a interromper menos a atração principal. “O consumidor não 

precisa de um close-up no logo para reconhecer a marca ou o produto” (CAVALLINI, 2009, 

p.79). O autor ainda completa: 

Mostrar as características ou vantagens do conteúdo, como parte do roteiro, mas sem 
modificá-lo a ponto de causar estranheza e perder o interesse, aproximou a indústria 
de publicidade da indústria de geração de conteúdo, principalmente no cinema 
(CAVALLINI, 2009, p.79). 

Um exemplo citado na mesma obra, sobre essa evolução nas técnicas utilizadas para 

Product Placement é sobre o caso do filme “Iron Man”  (Homem de Ferro), da Paramout 
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Pictures. Tony Stark, personagem principal do filme, é seqüestrado e confinado em condições 

primárias por três meses. Depois de ser libertado, seu primeiro desejo é comer um 

“hambúrguer americano”. Ele não fala em nenhum nome de marca, mas os poucos segundos 

que a logomarca da lancheria Burger King aparece na tela, estampada pequena e discreta na 

embalagem do lanche, são suficientes para a identificação e associação da marca. O mesmo 

filme, segundo Cavallini, em seus 126 minutos de duração, apresenta mais de 40 marcas, 

chegando a uma média de uma marca a cada 3 minutos, aproximadamente (CAVALLINI, 

2009). 

Percebe-se assim que tal discrição na apresentação do produto dentro do contexto, 

para que este não se modifique com a publicidade, deve-se ao fato de que Product Placement 

não é e nem deve ser utilizado como uma ferramenta principal de publicidade, e que para sua 

utilização, é necessária uma adequação do produto ao contexto e, para isso, é fundamental que 

se tenha o conhecimento preciso sobre a marca e o que ela representa, assim como para que 

público ela se adéqua. 

Figura 8 – Product Placement – Jogo Need for Speed Underground 
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4 ADEQUAÇÃO DA MARCA AOS CONSUMIDORES 

 

O avanço das tecnologias para o desenvolvimento de novas mídias apresenta como 

diferencial a facilidade e adequação de formatos, mas podem atuar também como ferramenta 

no posicionamento de novos produtos e serviços. Este posicionamento, para Avezedo Júnior é 

definido como: 

a síntese da concepção estratégica da marca, com o desenvolvimento de diferenciais 
competitivos difundidos e compreendidos pela sociedade e pelos consumidores. 
Considera, na construção identitária, aspectos como design, preço, características 
técnicas e tecnológicas, área de atuação/distribuição, imagem institucional do 
fabricante, etc (AZEVEDO JUNIOR, 2006, p.2). 

Assim, o posicionamento é a adequação da marca aos consumidores, que 

identificarão nos produtos da marca os atributos desenvolvidos através de diferenciais 

competitivos. Contudo, a decisão de compra por parte do consumidor pode ser baseada em 

fatores como as características do produto, o preço ou a sua própria conveniência, sem ter 

relação nenhuma com a marca em si. Petit (2003) discorda e lembra que a história do 

marketing mostra que isso ocorre apenas em casos isolados, e em situações bastante próprias. 

O autor defende a construção de posicionamentos diferentes para cada marca e afirma que “as 

consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em 

um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos o vínculo da experiência com os 

objetos, a vivência que tivemos com eles” (PETIT, 2003, p. 114). 

Há casos em que, exatamente devido às características superiores de outro produto, 

de seu preço mais vantajoso e de maior conveniência, o consumidor continua dando 

preferência a determinada marca, por apresentar valores substanciais que constroem a 

lealdade do usuário, de uma maneira que não seja possível transferir à outra (PINHO, 1996). 

Souza, Soares e Carvalho afirmam que “uma marca pode perder com o tempo a 

capacidade de transmitir a informação, em decorrência de frustrações do consumidor após o 

consumo ou da impossibilidade de adquiri-lo” (SOUZA, SOARES e CARVALHO, 2008, 

p.5). Se um consumidor opta por um produto ou serviço, considerando uma determinada 

marca como relevante na decisão da compra, sua experiência de consumo pode confirmar as 

informações esperadas a respeito dos atributos do produto, transmitidos pela marca. Se essa 
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expectativa não for confirmada, a marca acaba perdendo valor de imagem e, 

consequentemente, valor econômico.  

Para evitar essa situação, portanto, o anunciante deve manter padrões de qualidade 

nos produtos ou nos serviços (SOUZA, SOARES e CARVALHO, 2008). Desvalorizar a 

marca significa perder clientes, dessa forma, a publicidade é de vital interesse para evitar a 

perda de valor subjetivo de uma marca, assim como é importante também para imprimir na 

mente do consumidor o desejo para a decisão de compra. 

Para Baudrillard (2000), o conhecimento da marca é construído gradativamente, 

através da publicidade. Para o autor, transmitir informações relevantes ao processo de compra 

é, teoricamente, a principal função da publicidade. No entanto, o autor complementa, 

afirmando que a função explícita da publicidade vai além, pois não visa apenas destacar uma 

marca em particular, mas sim transformar a marca em um álibi, num motivo para comprar, 

para consumir.  

A pura demonstração ou informação do produto não é eficaz no processo de 

persuasão, servindo então apenas para racionalizar o processo de compra. Baudrillard (2000) 

resume então a função da publicidade: 

persuadir o consumidor por meio da repetição do discurso com mensagens com 
apelos racionais, em conteúdo mais informativo; e apelos irracionais, com conteúdo 
mais emotivo. A retórica utilizada para convencer vai da apresentação e da 
informação dos benefícios e das virtudes do produto a estímulos emocionais e 
subjetivos (BAUDRILLARD, 2000, p.175).  

Como já apresentado nos capítulos anteriores desta pesquisa, o mundo da 

publicidade mudou, e entre as mudanças está um novo consumidor, mais informado, mais 

crítico, consciente e com maior participação na sociedade. Neste contexto:  

A influência da marca para o sucesso da empresa torna-se cada vez mais 
incontestável diante do poder por ela demonstrado em criar associações positivas 
que possam garantir ao produto posições firmes no mercado consumidor, persistindo 
durante longo período e ainda sendo capazes de resistir aos avanços da concorrência 
(SOUZA, SOARES e CARVALHO, 2008, p.5). 

Portanto, a publicidade tem como funções principais auxiliar as vendas de produtos e 

serviços, tendo sua importância na economia ao estimular a expansão das atividades 

comerciais, a demanda de produtos, assim como criar, desenvolver, manter e reposicionar 

marcas e adequá-las às necessidades e à satisfação do consumidor. Consequentemente, essas 

funções são causas de mudanças no comportamento do próprio consumidor. 
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Assim como a publicidade e os consumidores estão em constante renovação, ou 

evolução, as formas de criar e estabelecer uma imagem de marca também devem seguir o 

mesmo ritmo. Já se sabe que a busca de novas maneiras de comunicação e entretenimento já 

são realidade no mundo todo. As marcas precisam se renovar constantemente e para isso, 

buscam também renovar seu design, táticas e maneira como são divulgadas (CAVALLINI, 

2006). 

É este o cenário que se configura para o futuro próximo, segundo apontou o estudo 

da consultoria norte-americana Parks Associates (2008). O relatório da empresa indica que os 

anunciantes estarão mais propensos a investir nesta nova mídia conforme o público vá se 

habituando a passar mais tempo em ambientes virtuais, diminuindo o tempo gasto com mídias 

tradicionais como a televisão. Outro dado importante levantado a partir desse estudo é que o 

hábito de jogar virtualmente não está restrito ao público infanto-juvenil, já que “42% das 

crianças com idades entre 13 e 17 anos afirmaram ter jogado com suas mães, e 40% jogaram 

acompanhados pelos pais. Quase metade dos adultos com idades entre 35 e 54 anos jogam 

com seus filhos nos EUA” (BARBOSA, 2008). 

No Brasil, essas tendências poderão seguir o mesmo rumo, visto que o país atravessa 

momento de crescimento da mídia. Segundo pesquisa do Ibope/NetRatings (2008) o avanço 

do número de usuários e o tempo médio utilizado em jogos ou na internet cresceram 

exponencialmente. Em todos os ambientes (residência, trabalho, escola, cybercafés, 

bibliotecas, lan houses), o número do total de pessoas com acesso chega a 40 milhões, o 

maior patamar desde setembro de 2000 (BLUEBUS, 2008). 

O InGame Advertising , surge então como uma forma adequar a marca aos seus 

consumidores, seguindo as duas tendências apontadas por Longo (2007): a da segmentação e 

a da convergência entre conteúdo e publicidade. 



 
 

 
25 

 

5  METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem natureza qualitativa, pois este tipo de abordagem não pretende 

definir representações numéricas, mas sim, aprofundar a compreensão de um tema (GIL, 

1999). Complementando esta visão, Michel (2009, p. 37) afirma que: “Na pesquisa 

qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Trata-se, primeiramente, de um 

estudo exploratório desenvolvido por meio da técnica de revisão bibliográfica para 

sustentação teórica. O estudo exploratório, segundo Gil (2006), permite obter uma visão mais 

geral sobre determinado fato quando seu tema é ainda pouco explorado. 

Segundo Lima (2004), a pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e 

consulta de fontes de informações escritas para coletar materiais mais genéricos ou 

específicos a respeito de um tema. Trata-se da fase inicial da pesquisa, e visa coletar 

informações para obtenção dos objetivos, problema de pesquisa e tópicos do referencial 

teórico.  

Esta pesquisa também se caracteriza como um estudo de caso, que “consiste na 

investigação de casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de entender 

fatos, fenômenos sociais” (MICHEL, 2009, p.53). Este método, segundo Michel (2009), 

conclui de forma indutiva as questões propostas para a pesquisa, utilizando-se de técnicas 

variadas de coleta de dados. 

Para Fachin (2006), o método de estudo de caso é uma importante ferramenta na 

discussão e análise de processos que envolvam inovação e mudanças. Visto isso, conclui-se 

que, para elucidar o problema e os objetivos desta pesquisa, o estudo de caso é essencial, pois 

permite analisar alguns exemplos de anunciantes e jogos envolvidos com o In-game 

Advertising, e assim desenvolver o estudo proposto. 

Para a definição do caso a ser estudado, foi realizada uma entrevista por e-mail com 

um publicitário de uma das maiores agências de comunicação digital do Brasil, a DM9DDB . 

Lima (2004) afirma que a aplicação desta técnica de coleta resulta em materiais verbalizados, 

ou seja, fruto do discurso dos contatos, no contexto de um processo comunicativo. Esta 

técnica foi utilizada na sua forma semiestruturada, ou seja, o entrevistado teve a liberdade de 

desenvolver o assunto na direção que considerou mais adequada, a partir de questões centrais 

que foram apresentadas. A entrevista foi realizada com o publicitário Sérgio Valente, 
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presidente da agência DM9DDB. A escolha desse entrevistado deveu-se ao fato de que a 

agência tem um grande portfólio em publicidade virtual.  

Após a entrevista, foi identificada pelo publicitário a empresa IGA WorldWide para 

estudo, pois, segundo Valente, foi a agência de publicidade virtual que desenvolveu os 

InGame advertisings para seus clientes. Assim, fez-se um estudo descritivo dos quatro casos 

disponibilizados pela empresa em seu site www.igaworldwide.com, visando a resposta aos 

objetivos desta pesquisa. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

6.1 PERFIL DA EMPRESA ESTUDADA 

 

Fundada em 2005, a empresa nova-iorquina IGA Worldwide é, hoje, a líder mundial 

na criação e adequação da publicidade em jogos eletrônicos, sejam estes dinâmicos, estáticos, 

em rede ou não. A empresa permite que os anunciantes direcionem suas marcas a milhões de 

consumidores altamente engajados, ligados a uma ampla gama de jogos de diversas 

plataformas e gêneros. Cinco anos depois de sua fundação, a IGA já conta, além de sua sede 

em Nova York, com escritórios em Los Angeles, San Francisco, Londres, Paris e Berlim4. 

A IGA Worldwide foi a primeira provedora de InGame Advertising escolhida pela 

Sony Computer Entertainment para os jogos do console PLAYSTATION ® 3, além de já ser 

parceira das mais importantes empresas desenvolvedoras de jogos como Activision, Atari,  

Codemasters,  Electronic Arts, ID Software e Valve Software. A IGA Wolrdwide é a 

responsável por veicular campanhas em jogos eletrônicos de grandes marcas como a 20th 

Century Fox, a Gillette, a Intel, McDonald's, Puma, Toyota e Unilever, entre muitas outras. 

A empresa atua como intermediadora na utilização da publicidade em jogos, sendo 

que o veículo é o próprio jogo, e os clientes da IGA são as agências de publicidade 

responsáveis pelas campanhas dos anunciantes. Estes últimos raramente contatam diretamente 

a IGA, visto que a utilização do InGame Advertising não serve ainda como suporte principal 

para uma campanha completa de marketing, sendo uma ação sugerida pelas agências de 

publicidade aos anunciantes. O papel da IGA então é muito parecido com o das agências de 

publicidade em relação às mídias tradicionais: ela desenvolve e adéqua as campanhas aos 

veículos, de acordo com o público alvo e o objetivo de comunicação estabelecido. 

Para compreender como são feitas essas adequações e também explanar se realmente 

essa nova mídia apresenta resultados significantes para ser utilizada como uma alternativa 

rentável às saturadas mídias tradicionais, este trabalho conta com o estudo sobre cases 

disponibilizados pela empresa, para que, então, possa ser constatada a efetividade, ou a falta 

dela, nas campanhas de publicidade virtual. São eles: Ben Sherman (loja de roupas), T-Mobile 

                                                 
4 Disponível em  http://www.igaworldwide.com. Acesso em 01 nov. 2010. 
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(empresa de telefonia), Intel (fábrica de processadores de computador) e Discovery Channel 

(canal de TV por assinatura). 

 

 

6.2 OS ANUNCIANTES DA IGA ESTUDADOS 

 

Quadro 1 – IGA da Ben Sherman 
 

Cliente: Ben Sherman 

Setor: Moda 

Campanha: Primavera/Verão 2006 

Público alvo: Homens, jovens/adultos entre 18 e 32 anos. 

Território: Em todo o mundo 

Data de lançamento: 09/06 

Briefing: 

Ben Sherman, além de uma marca mundial, é um estilo de vida britânico. 

Vendida em mais de 30 países do mundo. Ela se juntou à Hive, o braço de 

comunicações estratégicas integradas da IGA Worldwide, para desenvolver uma 

estratégia de marketing única e original através do mundo virtual. Assim, levar a 

marca Ben Sherman a um público envolvido com jogos, permitindo máximos 

contexto e exposição ao público alvo da campanha. 

Solução: 

Para a aplicação da campanha, o game foto realista e popular da Atari, Test 

Drive Unlimited,foi escolhido como o meio final de veiculação. 

Test Drive Unlimited é um jogo de corridas online, onde os jogadores fazem 

muito mais do que simplesmente correr uns contra os outros. Em um mundo virtual 

situado na ilha havaiana de Oahu, TDU vai além do tradicional ponto-a-ponto, ou 

jogos de corrida baseados em circuitos. O jogo é uma comunidade de corredores, 

onde a aparência e posição social são uma parte essencial do jogo-jogo. O carro que 

dirige, como se veste e o lugar onde vive dentro do jogo, podem destacar o usuário 

no mundo virtual. São mais de mil milhas de terreno para os jogadores “rodarem” 
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com suas máquinas de corrida em terreno havaiano. Para Ben Sherman, a inclusão 

no jogo gera possibilidades de outdoors da marca, lojas virtuais interativas e um tie-

in5 com a atividade do mundo real. 

A Hive recriou o interior da loja Ben Sherman com bandeiras e cartazes - 

estes que aparecem em vários outros locais de todo ambiente do jogo - onde os 

pilotos podem equipar-se com a coleção Primavera/Verão 2006 Ben Sherman, de 

roupas e acessórios, antes de correr com seus carros de diversas marcas, incluindo 

modelos de Lamborghini, Ferrari e Mercedes Benz. 

Os jogadores que entram nas lojas virtuais podem experimentar as roupas e 

selecione seu “look” antes de comprar seus produtos. A criação da loja fez com que 

a marca tenha sido integrada com o enredo do jogo, e estes se tornaram ativamente 

envolvidos com os produtos. 

As lojas interativas foram complementadas com a integração dos sites Ben 

Sherman e com outdoors ao redor da ilha, apresentando o conhecido logotipo do 

"alvo", bem como a, então, mais recente coleção de outono, que foi prorrogada a 

partir do mundo real no espaço virtual. 

Para fornecer um tie-in com o mundo real, A Hive envolveu a Ben Sherman 

também na “pre-order ‘sweepstakes’ competition” competição onde vários 

jogadores, que realizaram um pedido de compra online antes de o jogo ser lançado, 

duelavam para ganhar um exclusivo guarda-roupa virtual Ben Sherman. 

A versão Xbox 360 do jogo premiou o jogador com pontos “Xbox Live 

Achievement” pela compra de dez ou mais itens de vestuário Ben Sherman no game, 

criando uma associação mais positiva com a marca. 

Resultados: 

Desde o seu lançamento em setembro de 2006, quase um milhão de cópias 

do jogo foram vendidas em todo o mundo. Com uma média de 2,5 usuários por 

exemplar, mais de 2.500.000 jogadores poderiam ter interagido com a marca Ben 

Sherman. Esses números ainda cresceriam significativamente com o lançamento de 

versões offline para o PS2, PSP e PC. 

Além disso, devido à recompensa de itens colecionáveis dentro do jogo, estima-se 

que cada jogador teria que visitar uma loja Ben Sherman média de quatro ocasiões 

                                                 
5 Denominação correta do merchandising em televisão. Normalmente utiliza o Product Placement. Fonte: 
http://www.dicionariopublicitario.net/. Acesso em 01/11/2010 
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especiais para recolher item desbloqueado. 

Fonte: IGA WorldWide. Tradução Livre. 

Figura 9 – IGA Ben Sherman 

 

Figura 10 - Figura 11 – IGA Ben Sherman 

 

Figura 12 - Figura 13 – IGA Ben Sherman 

 

Figura 14 - Figura 15 – IGA Ben Sherman 
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É necessário ressaltar que o ano de lançamento do jogo Test Drive Unlimited - TDU, 

2006, e isso vale para a maioria dos títulos, não deve ser visto como se vê a validade de uma 

campanha publicitária tradicional. Ao longo do tempo, a marca dentro do jogo online vai se 

renovando através da Dynamic In-Game Ad. E mesmo as versões que não estão 

necessariamente conectadas à internet, caso do Static In-Game Ad, continuam sendo jogadas, 

portanto a marca continua sendo visualizada, mesmo que não atualizada. 

O TDU segue até hoje sendo jogado pela internet, e comprovando a satisfação dos 

resultados por parte do anunciante Ben Sherman, a marca já está garantida na próxima versão 

do game, que está prevista para ser lançada ainda no primeiro trimestre de 20116. No novo 

jogo, a marca poderá ter concorrentes genéricos, mas que não elevarão o nível de status do 

jogador, nível este que terá um mínimo necessário para desbloquear cada recurso do jogo, 

assim como números de vitórias e dinheiro virtual arrecadado em corridas. Esta inovação de 

concorrentes genéricos aumentará a procura pela marca no jogo, assim como o valor agregado 

a ela. Visto que não nada barato, como relativamente é o uso da internet hoje, para inserir a 

marca em um jogo AAA7, e mesmo a Ben Sherman não estar participando das ações de ”pré-

order” , concluí-se que a campanha na primeira versão do TDU alcançou seus objetivos. 

 

Quadro 2 – IGA da Intel 
 

Cliente: Intel 

Campanha: Core 2 Duo 

Público alvo: Jogadores hardcore,8do sexo masculino com idade entre 18-34 

Território: América do Norte 

Lançamento: 11/06 

Duração:  2 Meses 

 

Briefing: 

Baseado na revolucionária micro-arquitetura da Intel Core, os 

processadores da família Intel Core 2 Duo são projetados para fornecer desempenho 

                                                 
6 Fonte: http://www.testdriveunlimited2.com/archive?page=3. Acesso em 01/11/2010 
7 Conceito abstrato para os jogos de ponta. Jogos de grande qualidade, mercado amplo e altos orçamentos. Fonte: 
http://www.gameproducer.net/2006/05/26/what-are-aaa-titles/&anno=2. Acesso em 01/11/2010 
8 No mundo dos games, é o jogador experiente, mais envolvido nos jogos do que um jogador casual. São 
jogadores que incrementam suas máquinas com a exclusiva intenção de aumentar o desempenho para jogos. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardcore. Acesso em 02/11/2010 



 
 

 
32 

 

energético-eficiente e poderoso para que se possa realizar mais ações ao mesmo 

tempo, sem, com isso, perder velocidade. 

O objetivo é levar a marca do processador Intel Core 2 Duo para seu 

público online utilizando jogos de computadores. 

 

Solução:  

A IGA identificou Battlefield 2142 como uma solução ideal para se servir a 

campanha. BF2142 é um jogo multiplayer9 baseado em esquadrão jogado 

predominantemente online por jogadores hardcore. 

Foi elaborada uma série de cartazes e outdoors, veiculadas como peças 

virtuais de propaganda em cidades-base, posicionando o processador Intel como o 

certo para escolha, inclusive para o melhor desempenho de jogos mais elaborados. 

 

Resultados: 

Share of Voice: 20% 

Categoria: exclusividade 

Impressões (visualizações) planejadas: 6.000.000 

Impressões entregues: 7.680.000 

 

Análise 

A campanha superou o alcance esperado em 28% como resultado do 

aumento da atividade lúdica durante a época natalina. 

Fonte: IGA WorldWide. Tradução livre. 

                                                                                                                                                         
9 Modalidade de jogo onde interagem dois ou mais jogadores humanos. 
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Figura 16 – IGA Intel 

 

 

A campanha de lançamento do processador Intel Core 2 Duo expirou assim como 

suas inserções no jogo BF2142. Posteriormente, a Intel ainda pôde ser vista em outros títulos, 

como em um outdoor dentro de um dos circuitos de Gran Turismo (Static InGame 

Advertising), e em mais um jogo de classificação AAA, o game para a plataforma online do 

Xbox 360, Tony Hawk: Ride. Neste último, diferentemente do Battlefield 2142, a Intel era 

vista em meio a outras marcas de outros produtos, sem nenhuma exclusividade. A marca não 

utilizou a plataforma de uma forma especial como no case apresentado, como estratégia de 

lançamento de uma campanha específica. 

Aparentemente, a Intel foi mais uma das marcas que, em 2008, “pegaram carona” 

com o lançamento do jogo da Activision, visto que este que era um dos mais aguardados do 

ano por suas inovações. Tony Hawk é um jogo de repercussão e conhecimento mundial entre 

os gamers, onde o jogador controla os mais famosos skatistas do mundo, entre eles o próprio 

Tony Hawk. A inovação para este último título da série está na interatividade, pois para ser 

jogado, é necessária uma prancha de skate especial, que substitui os tradicionais controles 

manuais. O utilizador realiza movimentos básicos sobre a própria prancha, e estes 

movimentos são replicados no mundo virtual. Esta inovação chamou a atenção de jogadores e 

anunciantes, mas hoje no espaço que se via a marca da Intel, já se vê a marca do Banco 

Internacional TD Bank.  
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A Intel não parou por aí no mundo dos jogos. Para o lançamento do processador Intel 

Core i7 para os consumidores dos grandes jogos, a marca realizou campanhas juntamente 

com os próprios lançamentos dos títulos mais aguardados de 2010, de diversas produtoras 

parceiras da IGA WorldWide. O conceito dessas ações é de que o processador Intel Core i7 é 

o ideal para que se possa tirar o máximo aproveitamento dos recursos possíveis desses 

jogos10. 

O que é fato, é que a marca descobriu um espaço de onde não quer mais sair, pelo 

contrário, quer cada vez mais se expandir neste espaço e se fixar no mundo do Advertainment, 

através da mescla da publicidade com os jogos eletrônicos. 

É incontestável também, que através desses jogos, a marca atinge exatamente o 

público que espera atingir, e o mais importante: apresentando resultados favoráveis. 

A Intel do Brasil, atendida pela agência de propaganda paulistana DM9DDB, aos 

poucos está seguindo o mesmo rumo da marca nos Estados Unidos. Aqui, a marca adotou o 

Advertainment através de outra ferramenta, o Advergame. Um jogo simples acessado pela 

internet11 para a divulgação do Intel Core i7, mas que comprova que as grandes ações da 

matriz atingem resultados relevantes para começarem a ser utilizados em território nacional, 

onde o InGame Advertising ainda encontra desconfianças por parte das agências e dos 

anunciantes devido a falta de pesquisas e estudos direcionados exclusivamente para o Brasil. 

 

Quadro 3 – IGA do Discovery Channel 
 

Cliente: The Discovery Channel 

Campanha: Série “Future Weapons” 

Público alvo: Jogadores experientes e entusiastas da ficção científica, com idades 

entre 18-34 são o segmento chave. 

Duração da campanha: Três semanas e meia, mais uma semana posteriormente 

Território: América do Norte 

Data de lançamento da campanha: 12/2006 - 01/2007 

Share of Voice: 20% 

Exclusividade: Sim 

                                                 
10 Fonte: http://www.intel.com/Consumer/Game/index.htm. Acesso em 03/11/2010 
11 http://intel.hive.com.br/. Acesso em 03/11/2010 
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Briefing: 

Na série de TV do Discovery Channel "Future Weapons“, onde o ex SEAL12 

Richard "Mack" Machowicz vai em busca das mais recentes, mais inteligentes e mais 

aterrorizantes tecnologias, que já estão dominando os campos de batalha do século 21. 

O objetivo, então, é levar a consciência do público alvo o lançamento do 

programa de TV, utilizando jogos eletrônicos baseados em PC. 

Solução: 

A IGA identificou o jogo Battlefield 2142 como uma solução ideal para se 

servir a campanha. A empresa elaborou uma série de outdoors e cartazes para uma 

veiculação de Dynamic Ad, em ambientes virtuais baseados em cidades para 

promover o lançamento da série de TV. 

 

Resultados: 

Três semanas e meia de campanha para o lançamento da série. Após uma 

resposta positiva, atingindo satisfatoriamente o público alvo em tempo útil, a 

Discovery solicitou a prorrogação da campanha para continuar ao longo da duração 

da série. 

Impressões planejadas e entregues: 1.4 milhões originalmente. Mais 387 

mil novas impressões com a extensão de uma semana da campanha. 

 

Fonte: IGA WorldWide. Tradução livre. 

Figura 17 – IGA Discovery Channel 

 

                                                                                                                                                         
12 SEAL é um acrônimo para “Sea, Air and Land”(mar, ar e terra), uma força de operações especiais da 
marinhados Estados Unidos. Fonte: http://www.google.com.br/search?hl=pt-br&biw=1024&bih=588&de 
fl=en&q=define:navy+seal&sa=X&ei=4_fhTMPBNsP-8Ab_vvnMDw&ved=0CBUQkAE. Acesso em 
03/11/2010 
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Figura 18 - IGA Discovery Channel 

 

 

Mais uma vez foi utilizado Battlefield 2142, da Eletronic Arts, como meio de 

veiculação. Além de ser o jogo mais adequado, entre os parceiros da IGA, para apresentar 

conteúdos sobre armas, este é um título de sucesso comprovado, tanto que quase dois anos 

depois de seu lançamento, as vendas do jogo ainda eram crescentes, e ainda eram criados 

pacotes de atualizações e expansões13. Esse tempo de vida duradouro do jogo parecia ser 

intencional por parte da EA, que lançava periodicamente as atualizações, pois mesmo a versão 

Beta14 do título já era formulada para a inserção de Dynamic InGame Advertising. Seguintes à 

Intel e ao Discovery Channel, ainda viriam os filmes “Ghost Rider” (Motoqueiro Fantasma) e 

“I am Legend” (Eu sou a Lenda), entre vários outros anunciantes. 

Já o caso do Discovery Channel como anunciante em jogos eletrônicos parece ter 

encerrado nesta única ocasião. Apesar de ter atingido com sucesso aos objetivos de 

comunicação da ação, tanto que a campanha foi prorrogada durante a exibição da série, é de 

se levar em conta que um público que passa horas semanais em jogos eletrônicos, não seja o 

mesmo público alvo de um canal que estimula o conhecimento sobre o mundo real. As formas 

de entretenimento entre os públicos principais de jogos e do Discovery Channel são 

diferentes.   

Quadro 4 – IGA da T-Mobile 
 

Cliente: T-Mobile / MediaCom 

Setor: Telecomunicações 

                                                 
13 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Battlefield_2142. Acesso em 03/11/2010 
14 Versão de testes. Um piloto antes do lançamento oficial. 
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Campanha: Mates Preços 

Público alvo: Adeptos de jogos sociais15, de ambos os sexos, com idade entre 16 e 

24 anos. 

Território: Reino Unido 

Data de lançamento: 2006 

Duração: Um trimestre 

Briefing: 

A T-Mobile 16estava procurando atingir os jovens usuários de telefone 

celular de uma forma inovadora, com uma campanha que fosse baseada em 

atividades em grupo com os amigos. As lojas que apareciam na mídia estavam 

sofrendo de desordem e não recorriam a este jovem mercado. De acordo com seus 

desejos de serem pioneiras, a T-Mobile e a MediaCom identificaram os jogos como 

a forma ideal e eficaz de envolvimento com seu público-alvo. 

 

Solução:  

A IGA apresentou uma série de jogos sociais de sua rede de parceiros, os 

quais poderiam servir muito bem para Dynamic InGame Advertising. 

A criatividade consistiu na formulação de um mix de pôsteres, painéis e 

outdoors esportivos dentro dos jogos, tanto nos ambientes de jogo, quanto durante 

telas de carregamento, utilizando-se de alguns outdoors já existentes no mundo real, 

geograficamente segmentados para o Reino Unido. 

Além disso, cem mil pessoas, entre 16 e 24 anos, foram alvo de um “torneio 

de golfe”, em um mini-jogo baseado em uma versão completa de um dos títulos 

utilizados para a campanha. 

Tratava-se de um “desafio de um buraco” (one-hole challenge), que ao 

completarem, os jogadores eram convidados a enviar seus resultados, com a chance 

de ganhar prêmios. 

 

Resultados: 

                                                                                                                                                         
15 Jogos que permitem a interação entre os jogadores, assim como criar redes sociais dentro do próprio mundo 
virtual. 
16 Provedora de telefonia móvel alemã,  com mais de 150 milhões de assinantes na sua rede em todo mundo, é a 
terceira maior do planeta, atrás da Vodafone e Telefónica.  
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile. Acesso em 03/11/2010. 
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No primeiro mês, a lembrança dos anúncios dentro dos jogos foi superior a 25%. 

Fonte: IGA WorldWide. Tradução livre. 

 

Figura 19 – IGA T-Mobile 

 

Figura 20– IGA T-Mobile 

 

Figura 21– IGA T-Mobile 

 

Figura 22– IGA T-Mobile 
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A T-Mobile não utilizou, como nos cases anteriores, da plataforma de jogos do tipo 

AAA. Realmente jogadores hardcore, principais utilizadores desses games, fazem mais o tipo 

individual, onde é “cada um por si”. A intenção aqui era estar onde as pessoas conversam, 

trocam experiências e, é claro, onde há também o entretenimento de um jogo. 

A marca voltou a figurar em jogos recentemente. Em 2010 divulga no badalado “Need 

for Speed Undercover” o seu aparelho Smatphone exclusivo, o Sidekick, em painéis 

espalhados pelo mapa. Nesse mesmo título, o jogador é informado de suas missões através de 

e-mails e telefonemas, e sempre que estas chamadas entram, um logotipo da T-Mobile surge 

em pequenos flashes na tela. Ainda no mesmo jogo, o vilão Chau Wu abre seu Sidekick em 

uma cena de corte e começa a digitar um e-mail17. 

Neste último caso, a publicidade inserida no jogo busca outro público alvo, assim 

como outros objetivos de comunicação. Desta vez o jogo se trata sim de um AAA, e a 

publicidade inserida nele é estática, ou seja, continuará sempre como está no momento. 

A agência de publicidade MediaCom é conhecida por encontrar meios inovadores e 

criativos para seus clientes no mundo inteiro. É uma das mais respeitadas agências do planeta, 

portanto, imagina-se que não voltaria a investir em InGame Advertising se isso significasse 

repetir um erro. 

Após a análise individual de cada um dos quatro casos disponibilizados pela IGA 

WorldWide, pode-se então realizar uma análise geral com um quadro comparativo quanto aos 

cases apresentados: 

 

Tabela 1 - Comparativos dos cases apresentados no site da IGA Wolrdwide 

 Tipo de inserção utilizada 
Formato do 
InGame Ad 

Voltou a utilizar 
a ferramenta? 

Jogo AAA 

Ben 
Sherman 

Product Placement/ 
InGame Advertising 

Dinâmico/ 
Estático 

Sim Sim 

Intel 
 

InGame Advertising Dinâmico Sim Sim 

Discovery 
Channel 

InGame Advertising Dinâmico Não Sim 

T-Mobile 
 

InGame Advertising Dinâmico Sim Não 

 

                                                 
17 Fonte: http://www.techtangerine.com/2009/07/30/in-game-advertising-t-mobile-sidekick-in-need-for-speed-
undercover/. Acesso em  03/11/2010 
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Pode-se observar então que a replicação da publicidade tradicional dentro dos jogos, 

em formato de Dynamic InGame Advertising, foi a forma utilizada em todos os casos. A 

forma dinâmica se justifica pelo fato de que todos são campanh as ou produtos que 

periodicamente se renovam, ou de um produto que possui um tempo de vida curto, como é o 

caso da série do Discovery Channel. 

Os valores de inserção também são levados em conta, visto que adicionar uma 

imagem no cenário é uma tarefa bem mais simples, portanto mais barata, do que colocar um 

produto no contexto do jogo. 

 

Tabela 2 - Comparativos dos anunciantes que voltaram a utilizar IGA 

 
Tipo de inserção utilizada/ 
experiências posteriores 

Formato do InGame Ad/ 
experiências posteriores 

Tipo de Jogo/ 
experiências 
posteriores 

Ben 
Sherman 

Product Placement/ 
InGame Advertising 

Dinâmico/ 
Estático 

AAA 

Intel 
 

InGame Advertising 
Dinâmico/ 
Estático 

AAA/ 
Normal 

T-Mobile 
 

Product Placement/ 
InGame Advertising 

Estático AAA 

 

Já na tabela 2, observa-se que, dos três anunciantes que voltaram a veicular seus 

produtos nos jogos eletrônicos, dois deles o fizeram também de formas diferentes. É o caso da 

Intel e da T-Mobile. A primeira voltou a utilizar o InGame Advertising, mas dessa vez 

também com o formato estático no jogo “Gran Turismo”, além de manter o formato 

dinâmico em “Tony Hawk: Ride”, mas dessa vez sem nenhuma exclusividade. Já a T-Mobile 

reapareceu nesse ano em “Need for Speed Undercover”, um jogo com formato totalmente 

diferente dos que a marca já havia se mostrado, e além do jogo ser para outro público, os 

formatos da publicidade também mudaram. Dessa vez a marca se apresentou com o Static 

InGame Advertising e com a utilização de Product Placement, duas formas que não haviam 

ainda sido utilizadas pela empresa. 

A Ben Sherman não inovou em seus formatos para o “Test Drive Unlimited 2”, pois 

já havia utilizado no primeiro título da série tanto o Product Placement como o InGame 

Advertising, além dos formatos estático e dinâmico dessa ferramenta. 

O que se vê claramente com o levantamento desses dados é que as primeiras experiências de 

utilização dos games para chegar até o público apresentaram resultados, não apenas 
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satisfatórios para os anunciantes, mas também encorajadores, para explorar os meios que 

ainda eram desconhecidos por estas marcas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho sobre a utilização dos jogos eletrônicos como uma nova mídia, a partir 

do fato de que o advertainment é uma das grandes tendências na publicidade atual, teve como 

objetivo analisar e concluir a real efetividade deste meio, no sentido de estar apto, ou não, a se 

tornar uma opção relevante como ferramenta de comunicação. Uni-se a isso, outra tendência 

do mercado publicitário, a segmentação, personalização e individualização não só dos 

produtos, mas também das formas de contato com o público-alvo.  

As agências e os anunciantes mais inovadores já percebem esta necessidade de 

adequação, pois como foi colocado pelo publicitário Sérgio Valente, o consumidor está em 

constante transformação. Devido à quantidade de informação que é veiculada pelos meios 

tradicionais de comunicação em massa, através da interrupção (como os intervalos 

comerciais), o público já não é mais tão impactado pelas propagandas. Isso está fazendo com 

que os anunciantes encontrem e desenvolvam novas técnicas de comunicação com seu 

público. 

O InGame Advertising segue as duas tendências já citadas, pois é uma ferramenta 

que pode unir a publicidade ao entretenimento, sem a interrupção. Assim, é um instrumento 

totalmente segmentado, pois cada título de jogo é desenvolvido para um público específico. O 

InGame representa uma ferramenta desenvolvida unicamente para o entretenimento. Os 

desenvolvedores de jogos pagavam aos detentores das marcas para utilizá-las no mundo 

virtual objetivando aproximar o jogo da realidade. Hoje, esses mesmos desenvolvedores 

encontram na publicidade um nicho de mercado amplo e crescente, e, devido à saturação das 

mídias tradicionais, agora são os anunciantes que procuram e pagam para aparecerem nas 

diferentes formas possíveis dentro dos jogos. 

A partir do estudo de caso da desenvolvedora de publicidade virtual para jogos, a 

empresa IGA WorldWide, pode-se verificar que a utilização desta ferramenta apresenta 

resultados positivos. As empresas estão cada vez mais investindo neste meio e, como já foi 

visto, a partir de uma primeira experiência, são encorajadas a investimentos ainda maiores no 

InGame Advertising. Retomando o problema de pesquisa proposto neste estudo, pode-se 

concluir que a utilização dos jogos eletrônicos para anunciar as marcas apresenta resultados 

não apenas satisfatórios, mas também encorajadores para novos investimentos. 
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Considerando que, no Brasil, o uso dos jogos ainda é um meio pouco utilizado pelos 

anunciantes e que as informações acerca deste assunto são bem escassas, a partir desta 

pesquisa outros estudos mais voltados para o mercado nacional podem ser desenvolvidos. 

Visto que no país o InGame Advertising não recebe atenção nem investimentos crescentes 

como nos países economicamente mais desenvolvidos, este é um tema que merece ser mais 

pesquisado. Porém já existe um grande número de anunciantes que utilizam o Avergame, no 

Brasil. Futuramente este fato poderia ser aprofundado com outras pesquisas para elucidar 

quem é o responsável pelo investimento neste tipo de publicidade e não no IGA, que podem 

ser os anunciantes, as agências ou , até mesmo, os consumidores. 

Constata-se que o InGame Advertising exige dos anunciantes que não utilizaram 

ainda essa ferramenta, principalmente no Brasil, uma dose de coragem para ingressar numa 

mídia em parte ainda inexplorada. Mas utilizar essa ferramenta não pode mais ser considerado 

como “dar um passo no escuro”, pois já existem referências e pesquisas para serem 

analisadas, mesmo que, na maioria dos casos, fora do Brasil. 

Finalmente, é possível afirmar que o InGame Advertising é uma ferramenta válida e 

crescente, que tende a ganhar ainda mais espaço nos orçamentos de publicidade de cada vez 

mais empresas, pois além de apresentar resultados, se enquadra perfeitamente nas tendências 

que o mercado publicitário já está começando a seguir: segmentação e convergência entre 

conteúdo e publicidade. 
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APÊNDICE - Entrevista com um publicitário 

 
Entrevista concedida a Jader Caminha Nascimento  
Entrevistado: Publicitário Sergio Valente, Presidente de uma das maiores agências do país, a 
DM9DDB 
 
Como você enxerga o meio publicitário daqui alguns anos? 
O mercado publicitário brasileiro é muito bom, pois aqui há duas condições muito 
favoráveis: a primeira é o fato de ser um país enorme, que fala uma língua só. Isso facilita 
uma comunicação maciça. O Brasil vive um momento econômico muito bom, e acho que a 
propaganda tende a melhorar de qualidade e quantidade, devido ao poder econômico.  
Você acha que a publicidade tradicional está morrendo? 
Não acho que a publicidade tradicional está morrendo, mas sim que a forma de fazer a 
publicidade é que está se adaptando aos consumidores, uma vez que estes também estão em 
constante transformação. 
Qual a importância da inserção de uma marca em novas mídias? 
Uma expressão que sempre uso é que não há muita diferença entre o publicitário e o 
vendedor de enciclopédia. Acho que a gente só usa a ferramenta diferente. Assim como um 
vendedor de cosméticos bate na porta das clientes, o publicitário bate na porta através de 
TV, rádio, do próprio jogo. As novas mídias permitem que batamos, não na porta da frente 
desses consumidores, mas sim diretamente em seus quartos ou escritórios, às vezes até na 
janela mesmo, segmentando e alcançando o público de formas diferentes e eficientes. 
Desculpe a metáfora. 
Você considera que o investimento em Adverteinment é mais lucrativo que o 
investimento em mídias tradicionais? 
Ainda não. As mídias tradicionais estão, de certa forma, saturadas, mas ainda proporcionam, 
principalmente no Brasil, resultados mais palpáveis. Elas às vezes parecem nos limitar em 
vários sentidos, inclusive com as muitas restrições impostas por lei. Mas o fato de o terreno 
ter cerca não o impede de ter uma plantação. Se o limite for claro e objetivo, é só ser 
criativo. O difícil não é ter limite, mas sim não ter clareza dele, pois assim você não sabe 
onde está pisando. A restrição favorece a criatividade.  
Falando assim parece fácil, mas não é. Não é fácil ser criativo, mas o limite não pode ser 
visto como uma barreira, e sim como um espaço onde você trabalhará e criará.  

Em média, qual a porcentagem da verba para publicidade de seus clientes, que é 
investida em jogos? 

Comente algum caso específico de sucesso em vendas após a utilização do In-game 
Advertising. 

Comente sobre as mudanças na aceitação (se houver alguma), por parte do público 
consumidor, após a inserção da publicidade dentro dos jogos eletrônicos. 

Especificamente sobre o In-Game Ad, posso mais indicar do que realmente falar. Um dos 
nossos clientes é a Intel do Brasil. Nos Estados Unidos, a Intel tem um case de sucesso na 
utilização da publicidade nos games. No site da IGA WorldWide, que é a empresa que 
desenvolveu a publicidade virtual da Intel, você poderá conferir esse case, assim como as 
pesquisas acerca desse assunto. 


