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RESUMO 

 O advergame, jogo feito para persuadir o consumidor através do entretenimento, 
vem sendo utilizado como uma forma diferenciada de atingir o público jovem.  
Com isso, a utilização desse tipo de estratégia de comunicação tem crescido no Brasil. 
Um dos casos mais conhecidos é o do Super Vôlei Brasil 2, que teve uma grande 
repercussão na mídia. Entretanto, pouco se sabe a respeito da percepção em relação a 
esse tipo de ferramenta. A partir disso, este trabalho buscou descobrir como as 
mensagens publicitárias inseridas no jogo digital Super Vôlei Brasil 2 são percebidas 
por jovens de 16 e 17 anos, em Santa Maria – RS. Para isso, o grupo estudado foi 
convidado para jogar e dizer a sua percepção. A natureza da pesquisa foi qualitativa, 
utilizando-se de entrevista, observação e grupo focal para a coleta das informações. 
Como base teórica foram abordados temas como: propaganda; comportamento do 
consumidor; gerações baby boomers, X, Y e Digital; interatividade e advergames. 
Buscou-se identificar como o advergame “Supervôlei Brasil 2”, produzido para a 
Olympikus, é percebido por jovens de 16 e 17 anos, em Santa Maria – RS.  Dessa 
forma, descobriu-se que o advergame Super Vôlei Brasil 2, passa uma imagem positiva 
da marca Olympikus para o público da geração digital. 

 Palavras-chave: advergame, comportamento do consumidor, percepção, jogos 
digitais, geração digital.    

 

ABSTRACT 

 The advergame, game made to persuade the consumer through entertainment, 
has been used as a different way to reach the young audience. Thus, the use of this type 
of communication strategy has grown in Brazil. One of the most famous is the Super 
Volleyball Brazil 2, which was very crucial in the media. However, little is known 
about the perception in relation to this type of tool. From this, this study tried to find out 
how the advertisements inserted in digital game Super Volleyball Brazil 2 are perceived 
by young people between 16 and 17 years in Santa Maria - RS. For this, the study group 
was invited to play and tell your perception. The nature of the research was qualitative, 
using interviews, observation and focus groups to collect the information. Theoretical 
basis were discussed topics such as advertising, consumer behavior; generations baby 
boomers, X, Y and Digital, interactivity and advergames. We tried to identify how the 
advergame Super Volleyball Brazil 2 produced for the Olympikus, is perceived by 
young people between 16 and 17 years in Santa Maria - RS. Thus, it was discovered that 
the advergame Super Volleyball Brazil 2, is a positive image of the brand Olympikus to 
the public of the digital generation. 
 
 Keywords: advergame, consumer behavior, perception, digital games, digital 
generation 
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1 INTRODUÇÃO 

 Com um número cada vez maior de meios de comunicação disputando a atenção 

do consumidor, o desafio de atingi-lo aumenta proporcionalmente. São diversos meios e 

estratégias como: TV, rádio, internet, revistas, jornais, material impresso, mídia out of 

home, marketing de guerrilha, marketing viral, entre outros, que a cada dia surgem.   

Esse grande número de possibilidades de atingir o consumidor se deve 

principalmente à evolução tecnológica que propiciou avanços nos meios tradicionais e 

criou novos meios, além de possibilitar a integração entre eles. “A convergência de 

mídias, pela adoção da linguagem digital, se encarregou de juntar os diferentes usos em 

poucos equipamentos.” (TELLES, 2009, p. 21) 

Exemplo disso são o rádio e a TV, que estão na internet e em outros dispositivos 

móveis. As revistas, jornais e materiais impressos também tiveram um avanço em seu 

processo de produção (softwares de diagramação e manipulação de imagem, agilidade 

na finalização e impressão do material) e em sua linguagem, com textos mais curtos e 

diretos. Ou seja, até mesmo os meios tradicionais se adaptaram para não ficar fora do 

contexto atual. 

Logo, a indústria de jogos também evoluiu, com jogos cada vez mais detalhados, 

principalmente pelo aumento na capacidade de processamento dos computadores, e com 

produções que ultrapassam até mesmo as produções cinematográficas no que se refere a 

investimento. Sendo que esse grande investimento se deve ao seu alto índice de 

faturamento. “A indústria de jogos fatura mais de 25 bilhões em todo o mundo sem 

contar desdobramentos como filmes e merchandising (TELLES, 2009, p.95). 

Essa evolução da tecnologia da informação não modificou apenas a questão 

técnica, mas também a social. Exemplo disso é a própria posição do consumidor, que 

passou de alguém que apenas recebia a mensagem, para alguém que a produz. 

“Atualmente, o consumidor deixou de ser audiência para se tornar mídia.” (HORVATH, 

2009, p. 24). Um dos públicos que tiveram maior impacto decorrente dessa mudança 

foram os jovens. Segundo Telles (2009, p.23)  

  

O comportamento da geração digital é fortemente influenciado pela 
evolução tecnológica, com a entrada nas nossas vidas do que nos 
acostumamos a chamar de tecnologia da informação1, ou informática, que 
transformou nosso dia a dia. Esses avanços nos trouxeram a conectividade, a 

                                                 
1 Grifo do autor 
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transmissão de voz, dados e imagens, a partir de fontes fixas ou móveis, com 
ou sem fio, e-mails, videoconferência, salas de Chat, redes sociais, sites 
pessoais, blogs, fotologs, lojas virtuais – com compras e pagamentos via 
Internet e entrega pelo correio. 

  

 Para atingir o consumidor neste novo contexto, novas mídias e formatos 

publicitários foram criados, entre estes os advergames, que são jogos feitos para uma 

determinada marca com o objetivo de persuadir o consumidor, gerando interação com a 

marca. Ou seja, os advergames: “São narrativas que tem como trama principal a 

exposição de marca do cliente” (PINHEIRO, 2006, p.9).  

 Conseqüentemente, a forma como a marca é exposta para o consumidor nesse 

tipo de publicidade é diferente dos outros meios de comunicação. Conforme cita 

Callage apud. Santomauro (2009, p.52)  

 

 “ao contrário das mídias convencionais, que interrompem o consumidor, 
com os games você gera conteúdo, passa a ser procurado por seu público e 
sua marca fica exposta, mesmo que discretamente”, diz Callage, da 
Vulcabras/Azaléia 
 

 A partir disto surge o questionamento. Como as mensagens publicitárias 

inseridas no jogo digital Super Vôlei Brasil 2, são percebidas por jovens de 16 e 17 

anos, em Santa Maria – Rio Grande do Sul? Sendo que, conforme citado, essa 

exposição da marca é diferenciada. 

Já que existem poucos estudos no Brasil a respeito dos advergames, 

principalmente por se tratar de um assunto novo, torna-se importante estudá-lo. Além 

disso, “a continuidade da utilização dos jogos na comunicação publicitária parece 

garantida pelo crescente conjunto de ações bem sucedidas.” (SANTOMAURO, 2009, 

p.50). O que tende a fomentar a pesquisa na área. 

A pesquisa serve também para que as agências de Publicidade conheçam melhor 

o público-alvo estudado e para que tenham argumentos para sugerir esse tipo de 

propaganda para seus clientes. “Entender como se comporta a geração digital é 

obrigação das agências de publicidade e importante para o planejamento de marketing 

das empresas brasileiras” (TELLES, 2009, p. 23)  

 A fim de descobrir como o advergame “Supervôlei Brasil 2”, produzido para a 

Olympikus, é percebido por jovens de 16 e 17 anos, em Santa Maria – RS, buscou-se: 

descobrir quais mensagens publicitárias são percebidas, identificar quais elementos 
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visuais chamam mais atenção, verificar o grau de satisfação após o usuário jogar, 

compreender a relevância do jogo para o público-alvo.  

 Para alcançar esses objetivos foi realizada uma pesquisa qualitativa junto ao 

público analisado, utilizando-se de entrevista, observação e grupo focal, para a obtenção 

dos dados. 

 O trabalho foi dividido em cinco capítulos: introdução, referencial teórico, 

metodologia, análise dos resultados e considerações finais. O referencial teórico aborda 

temas como propaganda; comportamento do consumidor; gerações baby boomers, X, Y 

e Digital; interatividade e advergames.  Após os dados coletados junto ao grupo estudado, 

foi feita a análise dos dados obtidos.  

 A partir disso, espera-se que com essa pesquisa, algumas questões sejam 

esclarecidas, e outras surjam a fim de que futuras pesquisas na área sejam realizadas. 

Assim, cada vez mais, a mensagem poderá chegar ao consumidor final de maneira mais 

persuasiva e adequada ao perfil e hábitos de consumo do público-alvo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PUBLICIDADE versus PROPAGANDA 
 

 Em aspectos terminológicos esses dois vocábulos não significam literalmente a 

mesma coisa. “Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade 

do que é público. Significa o hábito de vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia, 

enquanto propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias”. 

(SANT’ANNA, p. 59, 2009) 

 Porém, no mercado publicitário não há diferença entre essas duas palavras. “Em 

virtude da origem eclesiástica da palavra, muitos preferem usar publicidade em vez de 

propaganda; contudo, hoje em dia, ambos os termos são usados indistintamente, 

particularmente no Brasil.” (SANT’ANNA, p. 59, 2009) Sendo assim, nesse trabalho 

publicidade e propaganda foram consideradas como sinônimos. 

 Conforme afirma Sant´Anna (2003, p. 76): 

  

A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga com a 
finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e 
provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender 
produtos ou serviços. 
 

 A publicidade, segundo Carrascoza (2005), tem por objetivo demonstrar a 

vantagem da escolha de um determinado produto ou serviço. Para que isso seja 

realizado deve-se utilizar argumentos adequados ao público que pretende-se atingir. 

 Já para Sant´Anna (2009), a publicidade tem três objetivos, que são: promover 

uma ideia, gerar interesse pelo que está sendo anunciado e fazer o consumidor comprar 

o produto. 

 Para atingir esses objetivos a publicidade tem que compreender como o 

consumidor se comporta frente aos estímulos publicitários, pois a publicidade trabalha 

com algumas características do comportamento do consumidor para persuadi-lo.  

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 Entender o comportamento do consumidor se faz necessário, pois, através dessa 

compreensão pode-se saber quais foram os fatores que levaram a escolha de 

determinado produto ou serviço, e dos fatores que influenciam na percepção de uma 

determinada marca. Além disso, compreender o comportamento do consumidor 
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é uma função essencial do marketing para que ele possa cumprir plenamente 
seus objetivos no desenvolvimento, na produção e na colocação no mercado 
de bens e serviços apropriados e capazes de satisfazer necessidades e os 
desejos dos consumidores, contribuindo, assim, efetivamente para o sucesso 
do negócio. (SAMARA, MORSCH, p.2, 2005) 
 

  Em termos mais teóricos, “o comportamento do consumidor são as atividades 

físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços 

para satisfação de necessidades e desejos”. (GADE, 1998, p. 1) Além disso, o seu 

estudo também engloba a forma com que o consumidor interage com o produto, “o que 

compram, por que compram, quando compram, com que freqüência compram e com 

que freqüência usam o que compram.”   (SCHIFFMAN E KANUK, p. 5, 2000) 

 Os fatores que influenciam na decisão do consumidor, conforme Gade (1998), 

dividem-se em: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Em relação aos fatores 

culturais a autora afirma que dizem respeito à cultura, aos hábitos e costumes e a 

ideologia do consumidor. Já os fatores sociais dizem respeito aos grupos sociais e aos 

de referência2 aos quais o consumidor pertence.  

 Em relação ao fator pessoal, pode-se dizer que a influência no comportamento 

do consumidor ocorre através das “variáveis demográficas, idade, sexo, posição no ciclo 

de vida, escolaridade e atividades, situação econômica e estilo de vida”.(GADE, p. 6, 

1998) Já os fatores psicológicos, segundo Gade (1998 p. 6), referem-se ao  

 

processamento de informação, sua captação e decodificação através de 
mecanismos de sensação, percepção, aprendizado e memória. 
Processamento psicodinâmico e seus aspectos motivacionais, emocionais e 
atitudinais. Personalidade.  

 

 Com a necessidade de um estudo mais específico e aprofundado, na análise desta 

pesquisa, apenas o fator psicológico será estudado. Sendo assim, se faz necessário uma 

explanação sobre o assunto. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
2 “Grupo de referência é o grupo com o qual o indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação 
- ou referência – para formação geral ou específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe 
um determinado padrão.”  (SAMARA, MORSCH, p.71, 2005) 
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2.2.1 Fatores psicológicos na decisão do consumidor 

 Alguns fatores psicológicos influenciam o consumidor nas suas escolhas. 

Segundo Samara e Morsch (2005, p.102): 

 

Os fatores psicológicos afetam integralmente o comportamento humano, e o 
estudo das necessidades e da motivação humana, da percepção, das atitudes, 
do aprendizado e da personalidade tem auxiliado sobremaneira os 
profissionais de marketing no entendimento da relação entre fatores 
psicológicos e o comportamento de consumo. [...] 
 

 Esse comportamento conforme Samara e Morsch (2005) sofre influências tanto 

interpessoais como intrapessoais. Exemplo de influência interpessoal é o contexto 

sociocultural em que o consumidor vive; já as influências intrapessoais dizem respeito 

às escolhas subjetivas do indivíduo. 

 As influências psicológicas, segundo Samara e Morsch (2005), dividem-se em: 

motivação, aprendizado, atitudes, percepção, personalidade, estilo de vida, autoconceito 

e influências experiencial-hedônicas. O fator psicológico estudado será o da percepção, 

pelo fato de ser o reflexo de todas as outras influências psicológicas. Além disso, 

através da percepção pode-se compreender como a publicidade inserida no jogo está 

sendo recebida e interpretada por seu público-alvo. 

 

2.2.2 Percepção 

 Segundo Samara e Morsch (2005), a percepção é a forma como as pessoas 

recebem e interpretam os estímulos que recebem. A percepção também pode ser 

definida como um “processo dinâmico pelo qual aquele que percebe atribui um 

significado a matérias brutas oriundas do meio ambiente.” (ROMANO et al., p.6, 2003).  

 Ela ocorre por meio de um processo onde,  

 

o indivíduo absorve sensações ao entrar em contato com mensagens que 
escolhe para prestar atenção, entre as tantas exposições a que se submete, e 
as utiliza para interpretar o mundo ao seu redor. Não raro, ele pode ter um 
entendimento diferente da mensagem pretendida, uma vez que coloca sua 
‘visão’ nas coisas a partir de significados coerentes com suas próprias 
experiências, concepções e desejos. (SAMARA E MORSCH, p. 123, 2005) 

  

 Essas sensações estão diretamente relacionadas aos nossos receptores sensoriais. 

“O processo pelo qual essas sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas 

formam a nossa percepção.” (SAMARA E MORSCH, p. 123, 2005).  
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 No contexto da percepção humana, nem todos os estímulos emitidos são 

recebidos, pois, conforme mencionam Samara e Morsch (2005), os órgãos sensoriais e a 

mente procuram e percebem somente as informações que interessam a quem está sendo 

exposto à informação.   

 E essa percepção ocorre através de um processo perceptivo que envolve três 

etapas: a exposição à informação, a atenção e a interpretação, que serão demonstrados 

na sequência. 

 

2.2.2.1 Exposição à informação 

 A primeira etapa do processo perceptivo compreende o momento em que o 

receptor da mensagem recebe o estímulo, ou seja, é exposto a uma informação. Porém, 

nem sempre a informação emitida será percebida pelo receptor da mensagem.  

Principalmente pela característica seletiva da percepção humana, “[...] podemos ser 

‘incapazes’ de perceber alguns estímulos e informações [...](SAMARA E MORSCH, p. 

127, 2005). 

 Neste estudo, a informação emitida é do gênero publicitário. Sabe-se que 

atualmente o consumidor é visado em todos os momentos, e isso faz com ocorra uma 

saturação de informações.  

 

2.2.2.2 Exposição à publicidade 

 A exposição à publicidade ocorre diversas vezes ao dia, principalmente, porque 

atualmente há uma grande quantidade de marcas, produtos e serviços, que buscam a 

atenção do consumidor desde a embalagem até aos anúncios veiculados.  

 Porém, nem todos esses estímulos são percebidos, conforme salientam Samara e 

Morsch (2005, p. 124) 

 

Os consumidores costumam ignorar os estímulos que consideram 
irrelevantes e interpretam todos os outros de forma coerente com sua versão 
pessoal da ‘realidade’. Portanto, as informações sobre produtos, seu uso e 
seus benefícios devem ser coerentes com aquilo que é relevante segundo a 
definição do consumidor. [...] 
  

 Ou seja, o anúncio deve ser adequado ao público-alvo, para que tenha 

relevância. Além disso, “percebemos este produto se estivermos predispostos ou 

necessitados, se for coerente com nossos valores e atitudes. Percebemos, portanto, se 

tivermos condições para perceber, se estiver dentro do nosso limiar de percepção.” 
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(ROMANO et al., p.6, 2003) Sendo que “percebemos o anúncio e o anunciado se 

chamarem atenção, porém sem nos cansar.” (GADE, p. 38, 1998) 

 Alguns elementos são utilizados para chamar a atenção do consumidor, entre os 

mais relevantes estão, segundo Romano et al. (2003), a dimensão e a posição do 

anúncio, o contraste, a novidade, a relevância de conteúdo, a utilização da cor e o nível 

ótico de retenção.  Outro elemento citado por Gade (1998) é o movimento, isto é, aquilo 

que tem movimento é mais lembrado do que objetos estáticos.  Além desses elementos, 

Shiffman e Kanuk (2000) ainda complementam falando que o espaço em branco e o 

inusitado também chamam a atenção. Além disso, a frequência do estímulo também faz 

com que o consumidor grave com mais facilidade a mensagem passada. 

 Como visto, diversos elementos são utilizados como estratégias para despertar o 

interesse do consumidor. No entanto, o excesso desses elementos e a repetição de 

conteúdo podem ter efeito contrário. Gade (1998) adverte que o estímulo publicitário 

muito prolongado ou repetitivo pode levar à fadiga, e a melhor solução para que isso 

não ocorra seria a variação de conteúdo da mensagem.  

 A fim de que não haja erros nas escolhas de como expor uma publicidade ao 

consumidor, Samara e Morsch (2005, p. 125) observam que 

 

A partir da compreensão das características componentes da percepção, os 
profissionais de marketing podem desenvolver de forma mais eficaz os 
elementos mercadológicos, como, por exemplo, peças publicitárias capazes 
de atrair a atenção e melhor estimular o processo perceptivo do consumidor, 
gerando a sensação, a organização e a interpretação desejada. [...] 

 

 Entender como a percepção é composta possibilita que a peça publicitária atinja 

o consumidor com maior eficácia. Outro fator importante no processo perceptivo é a 

atenção, pois ela é fundamental para que o processo perceptivo ocorra.  

 

2.2.2.3 A atenção no processo perceptivo 

 A segunda etapa do processo perceptivo é a atenção que “é o grau que a 

atividade de processamento dedica a um estímulo específico.” [...]”(SAMARA E 

MORSCH, p. 127, 2005). Por isso, ela é uma condição fundamental para que o processo 

perceptivo aconteça.  

 O grau de atenção segundo Gade (1998) é o resultado dos estímulos recebidos, 

que passam por filtros, podendo aumentar ou reduzir conforme a mensagem passada.  
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A autora ainda diz que a atenção se torna seletiva por alguns fatores do indivíduo como 

a necessidade, a defesa psicológica, a vigilância perceptual e a consistência cognitiva. 

 Em relação à necessidade, Gade (1998) afirma que pode ser uma necessidade 

física, como a fome, por exemplo, onde o consumidor ficará atento de forma espontânea 

aos estímulos referentes à comida; ou uma necessidade planejada, ir em busca de um 

restaurante, por exemplo. Bem como no plano psicológico, quando o comprador se 

torna mais atento aos fatores de risco de um produto. 

 Outro fator é a defesa psicológica, “este fator gera resistência àqueles elementos 

inconsistentes com o sistema de valores do percebedor que, ao serem negados ou 

recusados, alteram o limiar de atenção, sendo então menos percebidos.” (GADE, p. 39, 

1998), como, por exemplo, um consumidor ambientalista, que tem como valor preservar 

o meio-ambiente, terá resistências ao comprar um produto com embalagem plástica. 

 O terceiro fator é a vigilância perceptual que, segundo Gade (1998), é a seleção 

de elementos, produtos, palavras e imagens que representam valores significantes para o 

consumidor. Isso ocorre quando o consumidor compra um determinado produto de uma 

determinada marca que represente status. 

 O quarto e último fator é o da consistência cognitiva, desde que “as informações 

a serem processadas contenham elementos que confrontem a estrutura cognitiva do 

indivíduo, este buscará manter sua consistência cognitiva, relutando e recusando-se a 

prestar atenção à informação discrepante.” (GADE, p. 39, 1998) Exemplo disso é uma 

propaganda de cigarros que represente bem-estar, se a pessoa sabe que o cigarro faz mal 

à saúde, vai criar uma barreira contra isso. 

 Após a etapa de atenção do consumidor, ocorre a interpretação da mensagem 

publicitária que foi passada pelo emissor. Ou seja, é a etapa onde a mensagem adquire 

significado. 

 

2.2.2.4 Interpretação  

 A terceira etapa ocorre quando o consumidor dá sentido à mensagem 

transmitida, por isso é considerada interpretação. “Interpretação é a parte do 

processamento de informações na qual os estímulos recebidos são decodificados e 

identificados, sendo-lhes atribuído significado” (GADE, p. 39, 1998) Ela refere-se 

também “ao significado que damos aos estímulos sensoriais.” (SAMARA E MORSCH, 

p. 128, 2005) 



 17 

 E esse significado dado aos estímulos, conforme dizem Samara e Morsch 

(2005), depende das crenças e atitudes individuais do consumidor. O processo de 

interpretação divide-se em três atividades mentais, que são, segundo Gade (1998) 

organizar, categorizar e Inferir. 

 Organizar faz parte da essência humana, e os princípios da Gestalt ajudam a 

compreender como os estímulos são agrupados e organizados. Conforme explicita 

Gomes Filho (2003), dois fatores são essenciais na organização das formas: a 

proximidade e a semelhança. A proximidade diz respeito aos elementos que devido à 

sua proximidade espacial tendem a ser vistos em conjunto, formando assim uma 

unidade, sendo que, quanto mais próximos estiverem, maior será a unificação entre eles.  

A Semelhança se refere à igualdade de forma e cor formando também unidades.  

“O princípio da similaridade afirma que o ser humano tende a organizar estímulos 

semelhantes como pertencentes à mesma categoria” (GADE, p. 41, 1998)  

 Categorizar é o processo pelo qual os estímulos são identificados em categorias 

e padrões. “Na interpretação ocorre processamento cognitivo, por meio do qual os 

estímulos recebidos são comparados a categorias preexistentes, sendo que novas 

informações podem modificar as categorias já existentes” (GADE, p. 44, 1998) 

 Já inferir, conforme Gade (1998), é a formação de crenças a partir da situação e 

das características dos estímulos recebidos, que fazem o consumidor atribuir uma 

qualidade ao produto.  

 Como demonstrado, uma série de fatores fazem parte do processo perceptivo, 

além disso, vários fatores influenciam a percepção do consumidor sobre determinado 

produto. 

 O comportamento do consumidor também é influenciado conforme o contexto 

em que vive. E isso fica claro em relação às gerações, que são diretamente influenciadas 

pelo advento de cada meio de comunicação, como será demonstrado a seguir.  

 
 
2.3 DOS BABY BOMMERS AOS DIGITAIS 
 

 Há divergência entre autores em relação à terminologia a ser utilizada para 

designar as gerações. Neste capítulo serão explicitados alguns conceitos sobre elas, 

salientando suas características, para uma melhor compreensão do público estudado 

neste trabalho.  
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2.3.1 Baby Boomers 

 Cada advento de comunicação tem um impacto na sociedade. Isso ocorre desde a 

geração dos Baby Boomers3 até as gerações atuais.  

 

“Quando os Baby Bommers eram adolescentes, foi a vez de a televisão 
estabelecer-se como a tecnologia da informação mais poderosa da história. 
O impacto da TV sobre a sociedade em geral, e os boomers em particular, 
foi profundo. [...] (TAPSCOTT, p. 2, 1999) 

 

 Exemplo dessa transformação, conforme Tapscott (1999) foi quando os boomers 

protestaram contra a Guerra do Vietnã, e a televisão noticiou o fato e acabou gerando 

novos adeptos ao protesto. A TV ainda “[...] redefiniu o processo político americano, 

também transformou o marketing, o comércio, a educação, o lazer e a cultura 

(TAPSCOTT, p. 2, 1999)  

 A geração que sucedeu a Baby Boomers foi a Baby Bust. 

  

2.3.2 Baby Bust /Geração X 

 Há uma divergência aqui em relação à terminologia correta.  

 

Erroneamente, a imprensa popular refere-se a esse período como a Geração 
X, inspirada no título de um romance do escritor canadense Douglas 
Coupland. Mas, na verdade, as personagens no livro de Coupland são um 
subconjunto do fim do baby boom.” (TAPSCOTT, p. 2, 1999) 
 

Segundo Tapscott (1999), são os que nasceram entre 1965 a 1976. Além disso, o 

autor ainda cita que essa geração considera o rádio, o cinema, a Internet e a televisão 

meios não especializados que apenas transmitem informações.  

Porém para Solomon (2002), essa é a geração dos nascidos entre 1960 e 1976. 

“Esse grupo foi denominado de “Geração X” a partir do Best Seller de mesmo nome 

[...]” (SOLOMON, 2002, p. 359). Além de esse termo ser utilizado em diversos  

materiais científicos e artigos sobre o assunto. 

Segundo Solomon (2002), a agência Saatchi & Saatchi, realizou pesquisa sobre 

essa geração, e foram descobertos quatro grupos principais: Os “Desdenhosos Cínicos”, 

que são os pessimistas e céticos em relação ao mundo que os rodeia, esteriótipo que 

caracteriza a Geração X. Os “Materialistas”, que são otimistas, e que estão sempre em 

busca da prosperidade material. Os “Hippies Revisitados”, que não são materialistas, e 

                                                 
3 “Qualquer pessoa nascida entre 1946 e 1964”(TAPSCOTT, p. 16, 1999) 



 19 

se expressam através da música. E os “Machões dos Anos Cinquenta” que são 

politicamente conservadores e que não aceitam o multiculturalismo. 

Tapscott (1999) ainda salienta que essa geração é a que teve mais contato com os 

mídia. Outra geração que sofreu grande impacto da mídia foi a Geração Y, 

principalmente da Internet. 

 

2.3.3 Geração Y 

Geração Y é o termo que designa a geração que cresceu junto com a Internet e 

com as novas tecnologias da informação. É um conceito que segundo Krüger & Cruz 

(2007) surgiu nos Estados Unidos, para delimitar os novos costumes e características da 

geração que nasceu no início da década de 80. As gerações que antecederam a geração 

Y foram a baby boom e geração X, que são hoje os pais e avós da geração Y. 

Logo, esse grupo de jovens tem características próprias. Krüger & Cruz (2007, 

p.1) citam que   

 

O grupo de jovens do final do século XX conhecido como geração Y possui 
um conjunto de características próprias que o difere das demais gerações, 
tais como o individualismo, o hedonismo e o fato de ter crescido em contato 
com a mídia digital. 

 

Sobre a primeira característica desse jovem, o Dossiê MTV4 (2009, p. 33) 

destaca que 

 

O individualismo é a conseqüência da superproteção e de um padrão de vida 
e consumo que favorece o individual, o tailormade, o feito para cada 
consumidor. A idéia do coletivo ficou de lado, o que prevalece é a vontade 
de cada um, a opinião de cada um. Pensar em quem está do lado é uma 
tarefa bastante incomum para esta geração.  

 

Segundo Solomon (2002) esses jovens são muito mais interessados na sua 

individualidade devido ao tempo em que acessam sozinhos a internet.  

KRÜGER & CRUZ (2007) ainda citam que “[...] A geração Y gosta de 

experimentar novas situações e o hedonismo, a busca do autoprazer, é um conceito 

constante na vida dos jovens.” Os autores também falam que esses jovens tentam 

aproveitar o máximo seu tempo, pois, para eles, o futuro é incerto. Ir ao cinema, 

namorar, viajar, praticar esportes e jogar videogame são as formas que esses jovens 

utilizam para aproveitar seu tempo, segundo os autores. 

                                                 
4 Pesquisa realizada pela MTV Brasil para conhecer os hábitos de consumo dos jovens.  
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 Assim sendo, esses jovens também são grandes consumidores. “Os jovens da 

geração Y consomem muito mais do que os das gerações anteriores.” (KRÜGER & 

CRUZ , p. 7, 2007). 

 Conforme cita o Dossiê MTV (2009) a escola não é mais o lugar onde tudo 

acontece, como na geração X, por exemplo, principalmente pelo fato de a escola não 

acompanhar a evolução do mundo, em especial ao que se refere à tecnologia. Sendo 

assim, a escola perdeu espaço para o computador, a Internet, a televisão e a mídia em 

geral. 

 Dentre as principais utilizações da Internet por esse jovem estão, segundo Dossiê 

MTV (2009): enviar e receber e-mail, entrar no Orkut, trocar mensagens instantâneas, 

fazer pesquisa para a escola, ouvir música, assistir, vídeos, ler notícias, fazer downloads 

de programas, pesquisar e comprar produtos, jogar games, freqüentar salas de bate-

papos, entre outras. 

Conforme KRÜGER & CRUZ (2007) essa geração cresceu com algumas mídias 

digitais, por isso, assim como grande parte delas, esses jovens são multitarefa. Assistem 

TV, acessam a Internet, ouvem rádio, entre outras atividades, tudo ao mesmo tempo. 

Segundo KRÜGER & CRUZ  (2007, p. 5), 

 

[...] “os jovens dessa geração: possuem uma capacidade de multitarefa; 
valorizam muito o presente; gostam de vários estilos e possuem 
características próprias em relação ao consumo, tornando-se mais exigentes. 
Também possuem a interatividade com os meios de comunicação como uma 
forma de relacionamento com o mundo, especialmente a partir do advento 
dos jogos eletrônicos e da internet. A tecnologia ganha um conceito de parte 
integrante de suas vidas.” (p.5) 

 

 Como pode-se ver a geração Y já começa a apresentar a principal característica 

da geração que a sucede. Que é utilizar diversas mídias ao mesmo tempo. 

 

2.3.4 Geração M versus Geração Digital 

 Devido ao grande número de tarefas que esse jovem realiza, ao mesmo tempo, 

surge um novo conceito de geração, a Geração M. Essa denominação surgiu de um 

estudo da Kaiser Family Foundation em conjunto com a Stanford University, em 2005, 

quando foram entrevistados 2.032 estudantes, entre 8 e 18 anos, sobre seu consumo de 

mídia em casa. O estudo considerou as mídias: “jornais, revistas, livros, TV, DVDs/fitas 

de vídeo, videogames, filmes, rádio, Mp3, CD’s e fitas” (traduzido da pesquisa 

Generation M). 
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 Nessa pesquisa, ficou constatado que o típico americano tem, em casa “três 

conjuntos de TV, três players de CD/Fita, três rádios, três videocassetes/DVD’s players, 

dois consoles de videogame, e um computador”, em média. 

Esse jovem é impactado pela mídia de forma saturada. O estudo da Kaiser 

Family Foundation (2005, p.57) diz que: 

 

Today’s young people live media-saturated lives. They spend nearly 6½ 
hours per day (6:21) using media, during which time they are exposed to 
more than 8½ hours per day (8:33) of media messages, a result of the fact 
that a quarter of the time (26%) that kids use media, they use two or more 
media simultaneously (e.g., reading while watching TV; a phenomenon we 
call media multitasking). Exposure to TV and music substantially outpaces 
exposure to other media. When time spent with TV, videos and DVDs, and 
movies is combined, screen exposure is over four hours daily (4:15). Music 
listening, that is, exposure to radio, tapes, CDs, and MP3s, garners about 1¾ 
hours daily (1:44) of kids’ time. Young people also report in excess of an 
hour daily (1:02) using a computer other than for school or work, 49 minutes 
daily playing video games, and 43 minutes daily of recreational reading 
(books, magazines, newspapers). These numbers can be compared with the 
2:17 kids say they spend with their parents, the 1:00 they spend on hobbies 
or clubs, or among 7th- to 12th-graders, the 2:16 they spend with friends 
(often, we suspect, while using media), the 1:25 devoted to physical 
activities (sports, exercise), and the 50 minutes doing homework (again, 
activities that they sometimes combine with media use). When the 
proportion of time each young person spends with each medium is 
calculated, the typical U.S. 8- to 18- year-old spends 45% of all leisure 
media time with screen media (35% with TV and 13% with videos, DVDs, 
and movies), 22% of media time with audio media (radio, tapes, CDs, and 
MP3s), 11% with print media (newspapers, magazines, and books), 11% 
with computers, and 9% with video games. 

 

 Para Andaku (2007) esta também é a realidade brasileira. Ainda segundo 

Andaku (2007), as novas tecnologias mudaram a forma que a nova geração consome 

mídia. Antes, o consumo de mídia ocorria de maneira separada. Nesta geração, o 

consumo já é multimeios, pois, ao mesmo tempo em que está assistindo televisão o 

jovem navega na Internet, por exemplo. E isso ocorre até mesmo na Internet “com a 

funcionalidade de abrir vários sites em abas, em navegadores como Firefox e Safari, 

internautas estão navegando em vários sites ao mesmo tempo.” (CAVALLINNI, 2008, 

p. 71)  

 Além disso, essa geração influencia outros consumidores. De acordo com 

Gladwell, citado por Telles (2009, p. 27), essa geração é dividida em 

 

 

 



 22 

Mavens são especialistas num assunto. Ouvimos o 

que têm a dizer com atenção. Sua 

motivação é informar ou explicar. São 

exemplos de mavens os donos de 

comunidades no orkut ou quem escreve 

com freqüência sobre determinados 

assuntos e é respeitado por isso. 

Conectores consumidores que conhecem muita gente. 

São espécie de cola social. Podem indicar 

coisas para muitos outros, mas não são 

vistos como especialistas. São exemplos 

de conectores aqueles que possuem 

muitos amigos no orkut.  

Vendedores São persuasivos e ajudam a criar interesse 

epidêmico. Esses consumidores 

normalmente tem algum interesse por trás 

de uma determinada indicação. São 

pessoas que fazem uso, muitas vezes 

inconscientes do buzz marketing 5. [...] 

QUADRO 1. Fonte: (GLADWELL apud. TELLES, 2009, p. 27), Organização: 

LAVARDA 

 

Sobre os jovens, umas das principais características explicitadas por Andaku 

(2007) é que eles estão sempre em busca de novidades e são mais propícios a aceitá-las. 

Como, por exemplo, o rock’n’roll, passando pela cultura hippie, até atualmente com os 

computadores e a Internet. “[...] Sempre foram os jovens que absorveram essas 

novidades e as disseminaram para o restante da sociedade.” (ANDAKU, 2007, p.1) 

Como podemos ver, há divergências entre autores em relação à terminologia a 

ser utilizada. Nesse estudo será considerado o termo Geração Digital, principalmente 

pelo fato de o termo digital estar mais relacionado ao contexto atual. Porém serão 

levadas em consideração as características da Geração M, que é a mesma Geração 

Digital, apenas com outra nomenclatura. 

                                                 
5 Buzz Marketing é quando há incentivos publicitários para que um indivíduo passe ao outro a mensagem 
pretendida pela empresa. 
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Além disso, essas divergências decorrem do contexto em que os autores vivem, 

já que as tecnologias de comunicação nem sempre chegam ao mesmo tempo em todos 

os países. Sendo que até mesmo a mudança de uma geração para a outra é gradual. 

Sendo assim, a geração digital, como mostrado anteriormente, consome diversas 

mídias, dessa forma, é muito mais difícil eles serem impactados com a publicidade, 

pois, dividem sua atenção com diversos meios. Outra característica dessa geração é que 

estão sempre em busca da interatividade, seja nas redes sociais, nos jogos digitais ou até 

mesmo nos objetos que utilizam em seu dia-a-dia como os celulares. Por isso, a 

comunicação publicitária utiliza a interatividade como elemento para a persuasão. 

 
 
2.4 INTERATIVIDADE 
 

A interatividade está presente na comunicação, seja na mídia impressa ou na 

eletrônica. Segundo Perez & Barbosa (2008), a interatividade na comunicação aproxima 

o consumidor da propaganda, e é uma maneira de reforçar sua adesão através do lúdico, 

por meio de sensações, sendo que o consumidor responde aos estímulos que recebe. 

Podemos ver que o lúdico também está muito relacionado à interatividade. Perez 

e Barbosa (2008, p.457) afirmam que 

 

A comunicação publicitária interativa tem caráter lúdico; as peças com esse 
recurso se tornam jogos, e estes, segundo JOHAN HUIZINGA, perdem 
totalmente o aspecto racional, penetrando o campo da fascinação. O jogo 
transcende as necessidades imediatas da vida e conferem um sentido à ação. 
[...]  

 
 

 Além de dar sentido à ação, o jogo, conforme Perez e Barbosa (2008), faz com o 

que o consumidor se desligue do que está acontecendo ao seu redor, e se concentre no 

que está jogando, sendo que esse momento é espontâneo e sem sentido lógico. 

 Sendo assim, a interatividade está cada vez mais presente em nosso cotidiano, 

principalmente no campo da comunicação. “A interatividade é uma característica muito 

forte que tende a aumentar, principalmente se considerarmos a provável convergência 

dos meios, que reunirá um só todos os produtos audiovisuais, inclusive a Internet.” 

(PEREZ E BARBOSA, 2008, p. 457) A interatividade também está presente nos 

advergames, onde o usuário interage com o computador a fim de controlar o que está 

representado na tela, além de gerar interação entre as pessoas que o jogam. 
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2.5 ADVERGAMES 
 

A palavra Advergame, assim como grande parte das palavras utilizadas na 

publicidade, vem do inglês e significa propaganda + jogos (advertising + games). 

Conforme explica Chen e Ringel (2001) citado por Neto (2007, p. 4)  

 

advergame é um jogo em ambiente virtual criado por meio digital onde 
existe uma mensagem publicitária imersa nesse ambiente de interações. É 
uma forma de persuadir através de uma experiência lúdica e interativa na 
rede. 
 

 Sendo assim, o advergame é uma forma de persuasão, pois ele gera uma 

experiência lúdica e interativa. Outra forma são as publicidades in game. A diferença 

entre advergames e publicidade in game é que o advergame é um peça publicitária feita 

para a marca, assim como um flyer, folder, cartaz, vt, spot, entre outros. Ou seja, “é 

produzir todo o jogo com o propósito de promover um produto ou marca.” 

(CAVALLINI, 2008, p. 81) 

 Já as publicidades in game são espaços dentro dos jogos destinados a 

publicidade, sendo que esses espaços, em sua grande parte, são formatos tradicionais de 

publicidade como outdoors, placas de rua, empenas de prédios, entre outros, porém 

todos virtuais. “In-game advertising nada mais é do que replicar a propaganda do 

mundo real no mundo virtual [...] (TELLES, 2009, p.96) De acordo com Pinheiro 

(2006) citado por Freitas (2007, p.2)  

 

O In-Game Advertising é uma prática que ainda é utilizada por 
desenvolvedoras de jogos. Jogos populares, como jogos que simulam 
corridas e jogos esportivos, são os gêneros em que mais facilmente se 
identifica tal utilização da propaganda em jogos. Anúncios de empresas são 
colocados nos mais diversos formatos, imitando o mundo real, esse tipo de 
mídia cria uma identidade melhorando a imersão do usuário no jogo.  
 

 Além das publicidades In Game e do advergame, existe também as rich media 

ou banners interativos. Esse formato de publicidade online é muitas vezes confundido 

com o advergame. “Na prática, misturam-se os dois, mas eles não podem ser entendidos 

da mesma maneira.” (SANT’ANNA, 2009, p. 293). O advergame possibilita uma 

interação maior, além da simulação. “Um Banner interativo, ainda que tenha vídeos,  

música e links para produtos e serviços, pode no máximo narrar, mesmo que seja de 

forma não-linear” (SANT’ANNA, 2009, p. 293). E essa é a principal diferença da rich 

media do advergame. 
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Além disso, “não devemos confundir games com outra mídia já estabelecida [...] 

(PINHEIRO, 2006, p.12), já que o advergame é um tipo de jogo, isso também se aplica 

à ele. Sendo assim, “Essa mídia tem características específicas e diferentes de 

comunicação. Ela é o primeiro meio de comunicação digital, considerando suas 

características de conteúdo e mensagem, interativo.” (PINHEIRO, 2006, p.13) Não 

podemos confundir também com as características da Internet. Apesar de o advergame 

ter características como a interatividade, ele tem como principal fundamento entreter e 

persuadir o consumidor, diferente da Internet.  

Chen (2001) citado por Freitas (2007), ainda acrescenta que o advergame tem 

como principal característica levar a mensagem publicitária em todos os elementos do 

jogo, fazendo com o jogador lembre posteriormente da mensagem passada. Por isso o 

advergame faz “aumentar o retorno e a interação do consumidor com a marca.” 

(CAVALLINI, 2008, p. 71) 

Como pode-se ver, até mesmo a marca é inserida de uma maneira diferente no 

advergame. Os principais formatos que a marca é inserida nos jogos digitais são: 

  

Dynamic In Os elementos de publicidade de um jogo on-line mudam 

dinamicamente dependendo da localização geográfica, do dia 

da semana ou horário do dia (outdoors, painéis, etc.) 

Inter-level Ads Os anúncios são exibidos durantes pausas normais do jogo, 

como na passagem de níveis (inter-level) ou depois de 

completar cada fase.  

Game Skinning inclui patrocínios de unidades ao redor do jogo e 

personalização da marca integrada ao jogo;  

Product Placement as mensagens e marcas são integradas à ação do jogo (por 

exemplo, bebidas, carros, celulares); 

Patrocínios o anunciante compra 100% do espaço dentro e ao redor do 

jogo, como o patrocínio de um nível; 

Static In elementos de publicidade que não podem ser alterados no 

jogo. Eles podem estar dentro do próprio game, nos menus, 

painéis, etc.; 

Post-game Exibe anúncios no encerramento do jogo; 
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Pré-game exibe anúncios em vídeo antes da partida ou enquanto o jogo 

é carregado.  

QUADRO 2. Fonte: (TELLES, 2009, p. 96), organização: LAVARDA 

 

 E esses formatos são o meio pelo qual a publicidade leva a sua mensagem. 

Conforme diz Freitas (2007), o advergame tem sido uma forma de eliminar eventuais 

resistências do público em relação à publicidade. Os jovens, por exemplo, mostram-se 

resistentes à mídia tradicional, mas a possibilidade de interação facilita a aceitação. 

Além disso, conforme cita o autor, os jogos são uma boa alternativa para atingir 

crianças, pois elas têm acesso às tecnologias cada vez mais cedo. 

Para um advergame ser considerado de qualidade ele deve ter algumas 

características. Segundo a D5 Games citado por Sant´Anna (2009, p. 290) são elas: 

• Ser acessível para todos os usuários, principalmente para os não-

jogadores; 

• Chamar e prender a atenção de quem entra em contato com o jogo, 

durando de 5 a 30 minutos em média; 

• Ser fácil de compreender, porém desafiante; 

• Criar senso de competição com outros jogadores para encorajar 

várias visitas; 

• Ser relevante para a marca, produto ou serviço; 

• Estimular a comunicação; 

• Ser viral: os jogadores compartilham conteúdo de que gostam com 

seus colegas. 

 

 E essas características vão refletir diretamente na eficiência do advergame. 

Sendo bem utilizado, o advergame pode trazer diversas vantagens para a marca. Santos, 

Gonzalo e Gisbert (2007) apontam alguns beneficios do Advergame: 

 

• Brand image reinforcement.   

• Databases created from the advergame can be used for demographics 

research.  

• Targeted markets can be reached by your advertising (when the game 

link is emailed). 

• Visitors may spend more time on your site.  

• Increased traffic due to viral marketing.  
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 A partir disso, pode-se perceber as diversas vantagens do advergame. Dessa 

forma, estão começando a ser vista pelos anunciantes, por isso a tendência é de que a 

utilização do advergame cresça cada vez mais no Brasil.  

 Uma característica diferenciada que os jogos digitais têm é a imersão. 

Principalmente por requerer bastante atenção de quem está jogando. 

 

 2.5.1 Imersão 

 Para Cavallini (2008) um ponto fundamental dos advergames é o conceito de 

imersão, pois, está relacionada diretamente com o aumento do retorno e a interação do 

consumidor com a marca.  

 Conforme demonstrado, a geração digital consome diversas mídias ao mesmo 

tempo, e isso faz com que o foco seja divido, porém “os jogos ainda conseguem fugir 

um pouco dessa regra, atingindo uma qualidade gráfica e interatividade tão intensa que 

o consumidor sente-se dentro deles.” (CAVALLINNI, 2008, p. 72) Além disso, os jogos 

exigem atenção quase que exclusiva para serem jogados, e isso acaba sendo uma 

vantagem para o advergame em relação às outras mídias.   

 Segundo Cavallinni (2008, p. 72) 

 

Enquanto a imersão trazida por alguns jogos é parecida com a que temos 
quando lemos um bom livro, em outros, ela atinge o grau máximo quando 
simulamos ambientes reais. O jogador não pensa em apertar um botão ou 
mover o controle para a direita: ele pensa em ações como pular, desviar e 
correr. 
 

 Nesse sentido, Sant’anna (2009) ainda diz que no momento de imersão é como 

se quem está jogando esquecesse que está  utilizando os componentes do computador 

(como teclado e mouse) para controlar o que está na tela. 

 E essa imersão está cada vez maior. Com o avanço tecnológico dos 

processadores gráficos, os jogos estão cada vez mais realistas. Essa representação da 

realidade pode ser observada no Super Vôlei Brasil 2, que tem gráficos avançados.  

 Além disso, Cavallini (2008) diz que a interação está cada vez mais precisa, com 

enredos menos lineares, e interfaces menos perceptíveis. Com todos esses elementos, os 

jogos quebram a barreira entre o real e o ambiente simulado no jogo, fazendo com que o 

usuário tenha emoções reais como raiva, medo e alegria, além de ficar imergido no 

ambiente do jogo.  
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 Por isso, “a imersão é ponto extremamente relevante pra manter o receptor 

dentro do contexto da comunicação”(SANT’ANNA, 2009, p. 289). No caso dos 

advergames a imersão é essencial para a efetividade do jogo, já que, dessa forma, o 

consumidor se envolve com o jogo e, por conseqüência, será atingido pela marca. 

 O advergame Super Vôlei Brasil 2, foi produzido para  a marca Olympikus.  

A fim de compreender o contexto e o perfil da empresa, a seguir será mostrado um 

resumo de seus principais fatos. 

 
 
2.6 OLYMPIKUS6 
 

 Quando a Olympikus surgiu, em 1975, o primeiro tênis da marca foi feito, o 

material utilizado para confeccioná-lo foi o couro, diferente dos outros tênis fabricados 

no Brasil. Nessa época, as grandes marcas importadas de calçados ainda não eram 

conhecidas no país.  

 A partir da década de 80 as multinacionais do setor esportivo chegaram ao 

Brasil, trazendo novas tecnologias, marketing inovador e famosos do esporte para atuar 

em suas campanhas publicitárias. Dessa forma, para não perder a concorrência a 

Olympikus teve que investir em design e tecnologia, desenvolvendo novos produtos, 

para não perder seu mercado. 

 Já nos anos 90, parcerias com atletas e entidades do esporte surgiram. Jogadores 

de diversas modalidades foram patrocinados, para gerar maior visibilidade à marca. No 

ano de 1997 a Olympikus fez parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol 

(CBV), que dura até hoje, sendo que a Olympikus é a marca oficial da CBV. Em 1996, 

a marca começa a produzir outros artigos esportivos além do tênis. A marca começa 

então a fabricar uniformes e vestuário esportivo. 

 Em 1999, a marca patrocina oficialmente a Confederação Brasileira de 

Atletismo, fornecendo o material necessário aos atletas. Nesse mesmo ano a Olympikus 

também começa a patrocinar o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), fornecendo o 

material esportivo para as delegações que representaram o país nos Jogos Sul-

Americanos, Pan-Americanos, Jogos Olímpicos de inverno e Jogos Olímpicos de verão. 

                                                 
6 Os dados demonstrados tiveram como base as informações do site da própria marca. Disponível em: 
www.olympikus.com.br 
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 No fim da década de 90, a Olympikus patrocinou o jogador Giba, este que é um 

atleta de expressividade no voleibol mundial, ganhando diversos prêmios de melhor 

jogador.  Em 2003, a marca também começa a patrocinar o técnico Bernardinho. 

 No ano de 2004 a marca lançou o Olympikus Tube, uma tecnologia criada pela 

empresa, inspirada nos sistemas antiterremotos. Essa foi uma das principais inovações 

realizadas pela marca. 

 Em 2006, com a marca já consolidada no seguimento esportivo foi lançada uma 

linha para uso urbano, a OLK, linha de produtos mais casuais da Olympikus.  

 No ano de 2007 a marca patrocinou os Jogos Pan-Americanos, fornecendo 

material esportivo para mais de 25 delegações participantes, além de criar os uniformes 

da delegação brasileira. 

 Já em 2008, a Olympikus patrocinou a delegação que representou o Brasil nos 

Jogos Olímpicos de Pequim, sendo que além da delegação brasileira a Olympikus vestiu 

atletas de outras sete delegações. 

 Atualmente a Olympikus é patrocinadora do clube de futebol Flamengo, 

inclusive a marca está presente no jogo digital Fifa 2010, estampada nas camisetas do 

time. Continua sendo patrocinadora do COB. Além de Giba e Bernardinho, a marca 

também patrocina o jogador Bruno, a jogadora Fabi e o técnico Zé Roberto. 

 
 
2.7 ANÁLISE DAS INSERÇÕES DE PUBLICIDADE NO JOGO 

 

Para uma melhor compreensão do motivo pelo qual as inserções de publicidades 

foram percebidas e do sentido dado a elas, optou-se primeiro por demonstrar onde estão 

inseridas dentro do advergame Super Vôlei Brasil 2.    

Ao iniciar o jogo, a primeira marca que aparece é a da Aquiris Game Experience, 

que é a produtora do jogo. Após, aparece uma tela de seleção de idiomas entre: 

Português, Inglês e Espanhol, onde não há nenhum tipo de marca. Logo após ser 

realizada a seleção do idioma pelo usuário, surge na tela a marca da Aquiris e, na 

sequência, a do patrocinador do jogo, Olympikus. 
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Figura 1. PrintScreen das telas onde são inseridas as marca da Produtora Aquiris Game 

Experience e da Olympikus sucessivamente. 

 

  A seguir surge a animação de uma bola que passa rapidamente na tela, com a 

marca da Olympikus, antes de aparecer o menu principal do jogo. No menu principal 

não há marca de nenhuma empresa, apenas a opção de seleção entre: o jogo para um 

jogador, Multiplayer7, opções de ajustes do jogo, Ranking e Ajuda. 

 

 
Figura 2. PrintScreen da tela onde surge a bola. 

 

                                                 
7 São jogos onde múltiplos jogadores podem jogar a mesma partida ao mesmo tempo.  
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 Ao escolher a opção para 1 jogador, que é a que foi estudada neste trabalho, 

aparece a tela de seleção dos jogadores. Nessa tela o usuário seleciona qual jogador irá 

controlar, qual será seu companheiro de dupla (controlado pelo computador), e a dupla 

de adversários. O usuário pode escolher entre os jogadores: Giba, Murilo, Rodrigão, 

Serginho, Bruninho, Éder, Lucas, Marlon, Samuel, Sidão, Vissoto, Bernardinho, André 

Nascimento, André Heller, Gustavo, Dante, Jaqueline, Fabi, Sheila, Mari, Fabiana, Dani 

Lins e o técnico José Roberto Guimarães.   

 As marcas presentes nessa tela de seleção de jogadores são a do Banco do Brasil 

e da Olympikus, presentes nas camisetas dos jogadores, conforme destacadas em 

vermelho na imagem abaixo. Esse tipo de inserção se caracteriza como Product 

Placement, pois são réplicas das camisetas utilizadas pelos jogadores no mundo real. 

 
Figura 3. PrintScreen da tela de seleção da dupla de jogadores.  

 

 Após a escolha dos jogadores, vem a tela de seleção do campo. As opções estão 

divididas em: praça, esquina, terraço e galpão. 

 

 Praça 

 A primeira opção de estádio apresenta publicidade em diversas partes do jogo, 

conforme assinalados na imagem abaixo. Esse tipo de inserção se caracteriza como 
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Game Skinning, pois a marca está dentro do contexto do jogo, através de banners nas 

laterais(1), marca impressa no chão (2) e frontlights (3). 

 

 
Figura 4. PrintScreen da fase praça. 

 
Figura 5. PrintScreen detalhe do frontlight da fase praça. 
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 Esquina 

 Outra fase que pode ser escolhida pelo jogador é a da esquina. Pode-se observar 

que os formatos são os mesmo do estádio anterior, porém inseridos em contextos 

diferentes, conforme destacado abaixo. Os banners agora fazem parte do mobiliário 

urbano (parada de ônibus – um em cada face da parada) e o frontlight mudou de lugar, 

apenas a marca impressa no chão se manteve no mesmo lugar. Porém, pode-se perceber 

também que como a cor do chão mudou, o contraste entre a marca e o fundo diminuiu 

em relação à fase da praça. 
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Figura 6. PrintScreen da fase da esquina. 

 

 Terraço 

 Essa opção de estádio apresenta inserções publicitárias parecidas com a da fase 

demonstrada anteriormente, conforme assinalados na imagem a seguir. Sendo assim, as 

inserções publicitárias também se caracterizam como game skinning, através de banners 

pendurados, marca impressa no chão e frontlight. Pode-se observar então que um dos 

banners que na fase da esquina fazia parte da parada de ônibus, agora está pendurado 

em um prédio, conforme figura abaixo, e o outro está discretamente inserido, como 

demonstra a segunda figura abaixo, mudando assim a sua altura e posição em relação à 

quadra. A respeito da marca impressa no chão pode-se perceber que o contraste 

aumentou em relação devido a cor utilizada. 
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Figura 7. PrintScreen da fase do terraço. 

 

 
Figura 8. PrintScreen do movimento de câmera feito antes de começar a fase do 

terraço. 
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 Galpão 

 A quarta opção de estádio é a fase do galpão. Nessa fase observa-se que o 

ambiente é bem mais escuro do que nas outras opções. Com isso, as inserções das 

publicidades se confundem mais com o fundo. O local em que estão inseridas também 

mudou. Sendo que, essa é a única fase que não tem o frontlight, ele se transformou em 

uma placa, conforme figura a baixo. 

 
Figura 9. PrintScreen da fase do galpão. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO JOGO  

  Algumas inserções de publicidade se repetem da mesma forma em todos os 

estágios que podem ser selecionados. Em todas as fases surge a marca da Olympikus, 

junto com o áudio “Oferecimento Olympikus”. Ainda se pode perceber a marca repetida 

diversas vezes na faixa da rede, conforme figura apresentada a seguir. 
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Figura 10. PrintScreen detalhe da rede e inserção da marca da empresa. 

 

 Outro elemento que se repete são as camisetas. Elas são melhor vistas na 

animação após a jogada. Quando o usuário acerta o ponto, aparece um plano mais 

fechado no personagem, mostrando melhor as marcas que estão na camiseta, assim 

como quando o usuário erra ocorre a mesma coisa, conforme figuras a baixo. 

   
Figuras 11. PrintScreens das telas após o acerto e após o erro do jogador.   

 

 Pode-se observar também que algumas das inserções tem o mesmo tamanho e 

arte, porém a posição e o contexto que estão inseridas muda de acordo com a fase. Além 

disso, outras inserções se confundem com o fundo, apresentando um baixo contraste 

entre cenário e publicidade. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na cidade de Santa Maria – RS, utilizando-se de 

métodos e técnicas de pesquisa adequados a atender aos Objetivos geral e específicos 

propostos. Seu campo é o da Comunicação Social, mais especificamente o da 

publicidade. “O campo de pesquisa é o lugar da prática e da elaboração dos objetos do 

conhecimento científico, de sua construção sistemática e da fundamentação empírica 

dos fatos com que lida”. (LOPES, 2001, p.94) 

A pesquisa tem caráter científico pois, como lembra Jung (2004, p. 145): 

 

[...] toda e qualquer pesquisa que utilize procedimentos cientificamente 
estabelecidos, com base em métodos reconhecidos e aceitos, que tenha por 
finalidade a obtenção de novos conhecimentos é científica, não importando 
o objeto, seja este de ordem puramente intelectual ou aplicado [...]. 

 

Esta pesquisa tem aspecto exploratório e natureza qualitativa, pois busca 

interpretar e qualificar as informações obtidas, e avaliar a percepção do público-alvo em 

relação ao advergame Supervôlei Brasil 2. “A finalidade real da pesquisa qualitativa não 

é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão [...]”. (BAUER E GASKEL, 2002, 

p.68). Os autores ainda citam que a pesquisa qualitativa trabalha com interpretações das 

realidades sociais, sendo assim, evita trabalhar com números. 

Foi utilizado o método do estudo de caso, que é uma “estratégia de pesquisa com 

dados existentes através da qual o pesquisador se concentra sobre um caso, geralmente 

escolhido por seu caráter considerado típico, a fim de investigá-lo com profundidade”. 

(LAVILLE E DIONNE, 1999, p. 333) Nesta pesquisa o caso estudado foi o do 

advergame “Supervôlei Brasil 2”. Ainda relacionado ao estudo de caso Fachin (2001, p. 

42) afirma que: 

 

Esse método é caracterizado por ser um estudo intensivo. É levada em 
consideração, principalmente a compreensão, como um todo, do assunto 
investigado. Todos os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é 
intensivo podem até aparecer relações que de outra forma não seriam 
descobertas.  
 

Para fim de conhecimento teórico sobre o assunto, foi realizada, primeiramente, 

uma Pesquisa Bibliográfica. Segundo Marconi e Lakatos (1999, p. 73) 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 
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boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico, etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 
magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...]. 

 

 Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma pesquisa documental que 

“compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para 

determinado fim” (BARROS E DUARTE, 2005, p.271). 

 

3.1 PERFIL DO PÚBLICO ANALISADO 
 

 O público foi definido a partir de dados concluídos na pesquisa de final de curso 

de Débora Caon Gentil, além de dados sobre o público que a marca pretende atingir 

através de sua comunicação. Sendo que esse público diz respeito à denominada Geração 

Digital conceituada anteriormente neste trabalho. 

 Segundo Gentil (2009), a primeira versão do jogo Super Vôlei Brasil teve um 

maior índice de usuários do sexo masculino, representando 86,75% da amostra. O que 

demonstra que os jogos digitais ainda são mais procurados por este público.  

 Porém, na segunda versão do jogo, a representatividade do número de jogadores do 

sexo feminino pode aumentar. Devido a pedidos de usuários, principalmente em redes 

sociais, as jogadoras Jaqueline, Fabi, Sheila, Mari, Fabiana e Dani Lins foram inseridas no 

jogo. Como a marca também visa atingir as mulheres em sua comunicação, é importante saber 

como elas percebem a publicidade posta no jogo. 

 

 No que diz respeito ao público-alvo da comunicação, a empresa foca em 
uma faixa etária de 16 a 30 anos, com uma divisão média de gênero de 52% 
homens e 48% mulheres com rendas variadas de acordo com as táticas de 
cada produto, segundo Márcio Callage, gerente de divisão de marketing da 
Vulcabras|azaléia. (GENTIL, 2009, p. 64) 

 

 O público escolhido para ser estudado nessa pesquisa compreende os jovens com 

idade entre 16 e 17 anos, por estarem no público-alvo da Olympikus, e no público que 

jogou a primeira versão do game.  

 Segundo Gentil (2009), 76,8% da amostra dos que jogaram a primeira versão do 

game eram solteiros. Sendo assim, o público a ser analisado neste trabalho também 

compreende o mesmo que teve maior representatividade. 

Sendo assim, segundo os respectivos dados, o universo da pesquisa foi delimitado. 

Os dados do público-alvo da Olympikus e da Geração Digital foram utilizados para a 
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delimitação. Chegou-se então ao público jovem de 16 e 17 anos, que vive em Santa Maria 

– RS. Para fim de análise, definiu-se nove jovens que se enquadravam dentro do perfil 

estudado. A partir disso, dividiu-se em dois grupos: um com quatro participantes e, após, 

um grupo de cinco participantes. 

 Depois de obtido o conhecimento sobre os assuntos abordados na pesquisa, e da 

delimitação da amostra, partiu-se para aplicação junto ao grupo estudado. A fim de 

descobrir a percepção dos jovens em relação ao advergame do caso estudado, todos os 

participantes da pesquisa foram convidados para jogar. O tempo não foi limitado, eles 

podiam jogar o quanto quisessem. Para se ter uma análise do momento em que jogam o 

Super Vôlei Brasil 2, o pesquisador anotava as reações enquanto o grupo jogava. Esse 

tipo de observação se caracteriza como observação não-estruturada, que conforme falam 

Laville e Dionne (1999) é quando o pesquisador se integra ao grupo analisado a fim de 

retirar mais informações. 

 Após os participantes do grupo terem jogado, foi realizada uma entrevista 

estruturada, que segundo Laville e Dionne (1999, p.186), é realizada da seguinte forma:  

 

se constrói exatamente como um questionário uniformizado com suas 
opções de respostas determinadas, salvo se, em vez de serem apresentadas 
por escrito, cada pergunta e as respostas possíveis são lidas por um  
entrevistador que anota ele mesmo, sempre assinalando campos ou 
marcando escalas, o que escolhe o entrevistado. [...] 
 

 As perguntas se referiam à consumo de jogos digitais e também sobre o que eles 

haviam percebido do jogo anteriormente jogado.  Esse método foi escolhido pelo fato de 

haver a necessidade de se obter respostas individuais, já que, dessa forma, não houve 

influência dos outros participantes do grupo nas respostas. Principalmente, no que se 

refere às questões relacionadas às publicidades percebidas.  

 Além disso, após todos os participantes jogarem e serem entrevistados, foi 

realizada um grupo focal. Segundo Habermas apud. Bauer e Gaskel, (2002, p. 79) 

 

É um debate aberto e acessível a todos: os assuntos em questão são de 
interesse comum as diferenças de status entre os participantes não são 
levadas em consideração; e o debate se fundamenta em uma discussão social 
 

Dessa forma, os dados da pesquisa serão apresentados em forma de texto, a 

partir das respostas obtidas nas entrevistas, da observação e do grupo focal. A primeira 

parte constitui-se de dados sobre o consumo de jogos, já a segunda, sobre a percepção 

em relação ao advergame Super Vôlei Brasil 2.    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da aplicação da pesquisa, com embasamento no referencial teórico, 

parte-se para análise dos dados obtidos. Primeiramente, serão demonstrados os 

consumos de jogos digitais do público-alvo estudado e após, dados sobre a percepção 

em relação ao advergame Super Vôlei Brasil 2.    

  

4.1 CONSUMO DE JOGOS DIGITAIS 
 Grande parte do grupo estudado gosta de jogos digitais. As categorias mais 

jogadas são do tipo: simulador, luta, esporte, corrida, e aventura. Percebe-se que há 

diferença no tipo de jogos que meninos e meninas gostam. As meninas preferem jogos 

como aventura e simulação, já os meninos gostam de jogos de corrida, esporte e luta.  

O que pode ser notado é que a maioria dos jogos de esporte, feitos pelas grandes 

produtoras de jogos, são destinados aos meninos, como futebol, sinuca, boxe e skate. 

Porém, apesar de o Super Vôlei Brasil 2 ser um jogo de esporte, agradou ambos os 

sexos. Isso se deve, principalmente, ao fato de haver a possibilidade de escolha tanto de 

jogadoras da seleção feminina bem como de jogadores da seleção masculina. 

 A diferença na frequência que jogam também é aparente em relação ao sexo.  

Os meninos jogam mais vezes na semana do que as meninas. Sendo que, os meninos 

têm costume de se reunir com os amigos para jogar, diferente das meninas. O tempo em 

que esses jovens divertem-se com jogos digitais foi bastante variável, o motivo disso é 

que estão no último ano do colégio, preparando-se para o vestibular. Um dos 

entrevistados ainda diz “Antigamente eu jogava bem mais”. 

 Uma das características dos jogos que mais atraem o grupo estudado são os 

gráficos. Quanto mais realistas eles forem, mais esses jovens se interessam. O que pode 

ser observado é que quanto mais próximo do real, maior é a imersão do jogador. Já que, 

dessa forma, ele pode se identificar mais com o jogo, imergindo naquele ambiente. 

  

4.2 SUPER VÔLEI BRASIL 2 
 Poucos conheciam ou já tinham ouvido falar do Super Vôlei Brasil 2. Um dos 

participantes do grupo lembrou que havia visto uma matéria em uma revista, e que na 

matéria dizia que a seleção brasileira de vôlei estava no jogo, porém, não entrou no site 

para ver o game.  

  Já que não conheciam o Super Vôlei Brasil 2, os participantes do grupo foram 

convidados para jogá-lo e dizer sua percepção do que tinham jogado. Quase todos os 
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participantes do grupo gostaram de jogar. Quando perguntados do motivo, eles disseram 

que foi pelo tipo de jogo, dos seus gráficos e também porque o jogo envolvia bastante 

(precisava de atenção e coordenação motora para jogar). 

 Quando indagados se achavam o jogo desafiante, todos disseram que sim, o 

principal motivo foi pela dificuldade do jogo. Entretanto, no momento em que jogavam, 

essa dificuldade deixou a maioria dos participantes do grupo irritados e ansiosos, 

indícios como expressões de negação e o balanço rápido da perna, são alguns dos 

exemplos. Isso se deve ao fato de que, diferente dos outros jogos digitais de esporte, no 

Super Vôlei Brasil 2, a dificuldade é grande desde a primeira partida. 

 Os elementos do jogo que mais acharam a atenção do grupo estudado foram os 

jogadores da seleção de vôlei, a modelagem dos personagens parecidas com os 

jogadores reais e as caricaturas dos jogadores. Percebe-se aqui que a publicidade não foi 

citada como um elemento presente no jogo. Um dos motivos pelo qual gostaram dos 

personagens foi porque os jogadores são conhecidos do público, além de serem 

jogadores da seleção brasileira, identificando-se com a nacionalidade dos jovens. 

 Todavia, quando questionados sobre se perceberam algum tipo de publicidade 

no jogo, grande parte disse que sim. 

 

4.2.1 Percepção das publicidades inseridas no jogo 

 Quando perguntados sobre quais marcas estavam inseridas no Super Vôlei  

Brasil 2 a resposta foi unânime: Olympikus. O que pode comprovar que a marca apesar 

de estar em um contexto com diversos elementos ainda é percebida.  

 Somente 1 dos participantes da pesquisa lembrou apenas da primeira inserção da 

marca Olympikus no jogo “Vi só a primeira marca que aparece quando abre o jogo, 

depois não vi mais nada”. A inserção lembrada foi a que aparece no momento em que o 

jogo é aberto, quando surge a marca em branco sobre fundo preto, apresentando um 

grande contraste entre marca e fundo. Conforme cita Romano et al. (2003) esse é um 

dos elementos utilizados para chamar a atenção do consumidor. Apesar de ter visto 

apenas essa inserção, sua resposta também foi Olympikus. 

 Já os outros participantes do grupo analisado observaram as publicidades 

inseridas na tela de abertura do jogo, no chão da quadra, nas paredes dos prédios e no 

uniforme. Um dos entrevistados cita que “Se é para ser igual ao uniforme da seleção 

tem”. O que se observa aqui é que, no momento da entrevista, nenhum dos participantes 

do grupo conseguiu especificar o lugar exato em que as publicidades estavam inseridas. 
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Conforme cita Gomes Filho (2003) a proximidade e a semelhança são dois fatores 

fundamentais para a organização perceptiva. Sendo assim, as publicidades foram vistas 

como um mesmo elemento. Por exemplo, os banners em volta da quadra são 

publicidades e fazem parte de um mesmo conjunto. 

 Uma das inserções mais lembradas foi a que entra na tela acompanhada do áudio 

“Oferecimento Olympikus”. Isso comprova que conforme cita Gade (1998) os objetos 

que tem movimento são mais lembrados que os estáticos. Um dos participantes ainda 

falou que essa foi uma das únicas publicidades que incomodaram, pela quantidade de 

repetições que ela teve. Isso mostra que, conforme dito por Gade (1998), o estímulo 

publicitário repetitivo pode levar a fadiga.  

 Algumas publicidades não foram percebidas. Entre elas estão a marca da 

Aquiris, no início do jogo, a do Banco do Brasil na camiseta, a marca da Olympikus na 

bola que surge rapidamente na tela e a marca da Olympikus impressa na rede. O que 

comprova que o objeto só é percebido quando “estiver dentro do nosso limiar de 

percepção.” (ROMANO et al., p.6, 2003) 

 Outra pergunta realizada foi se as publicidades inseridas no jogo causavam 

algum tipo de incômodo. Quase todos responderam que não. O fator pelo qual as marcas 

não incomodaram foi pelo local em que estavam inseridas, não influenciando no 

desenvolvimento do jogo; pela relação entre marca e esporte, onde em quase tudo 

relacionado ao esporte tem publicidade, tanto no real como nos jogos digitais. Além 

disso, ainda foi descoberto que a publicidade inserida dentro do Super Vôlei Brasil 2, 

faz com que o jogo se torne mais realista, aumentando ainda mais a imersão do usuário 

no jogo, um dos entrevistados fala que “Por causa das propagandas da Olympikus me 

senti dentro do jogo”, outro ainda diz que “Melhor que colocar uma marca fictícia”, 

trazendo assim uma percepção positiva em relação à marca Olympikus. 

 Nota-se então que a publicidade foi percebida pelo fato de os participantes do 

grupo estarem dispostos à receber a informação. Conforme cita Romano (2003) as 

pessoas percebem o que necessitam ou estão predispostas à receber.  

 Outro ponto importante para a marca é que todos afirmaram que irão jogar 

outras vezes o jogo. Uma das respostas obtidas foi “Não me convenci de ter perdido 

nesse jogo”, outro motivo, foi pelo fato de que gostaram bastante do jogo, 

principalmente no que diz respeito ao aspecto gráfico do game . 

 Em decorrência disso, os entrevistados ainda afirmaram indicar para os amigos o 

Super Vôlei Brasil 2, uma das meninas entrevistadas fala que indicará porque “É do 



 44 

Brasil; não é de luta e porque mostra um esporte.”Demonstrando uma característica dos 

advergames que é ser viral. 

 

4.2.2 Observação das reações enquanto jogam o Super Vôlei Brasil 2 

 Com a necessidade de saber as percepções no momento em que jogavam, foi 

feita uma observação enquanto o grupo pesquisado jogava o Super Vôlei Brasil 2, pois, 

conforme cita Cavallini (2008) os jogos quebram a barreira entre real e virtual, onde 

quem está jogando tem reações reais  tais como raiva, medo e alegria. 

 Num primeiro momento, como nenhum dos participantes tinham jogado o Super 

Vôlei Brasil 2, o grupo pesquisado teve dificuldades em jogar. Mas mesmo com a 

dificuldade continuaram jogando. 

 O grupo jogou em média 20 minutos. Sendo que um dos participantes inclusive 

voltou a jogar no momento em que não estava sendo entrevistado. 

 Grande parte do grupo ficou admirado pela qualidade dos gráficos. A expressão 

facial feita quando entravam no jogo pela primeira vez era de surpresa, gerando 

entusiasmo em jogar. Expressões verbais utilizadas pelos jovens no dia-a-dia como 

“Bei, que massa!”, Massa...muito massa mesmo”, foram bastante recorrentes.   

 As reações variaram em relação ao jogo. Os meninos pareciam mais ansiosos do 

que as meninas. Num determinado momento um dos participantes do grupo fala para o 

pesquisador “Legal! Mas tenho que me acostumar”. Além disso, a ansiedade era 

demonstrada em movimentos repetitivos da perna. 

 Um dos pesquisados ganhava o jogo por 12 pontos a 3, porém, começou a 

perder, gerando assim um certo desconforto no usuário. Entretanto, ao final da partida 

ele ressaltou que isso só deu mais vontade de ele jogar a próxima e ganhar, aumentando 

assim o desafio. 

 Um fato curioso ocorrido durante a observação foi que um dos pesquisados, 

apesar de não saber o motivo da pesquisa, indicou ao pesquisador todas as inserções de 

publicidades dentro do cenário do terraço. O que demonstra que as publicidades 

chamaram sua atenção. 

 Além disso, logo que começou a jogar, um dos usuários percebeu que o jogo não 

era um game comum, mas sim que era feito por uma empresa. Ele falou “Ah! Ele todo 

personalizado!”. Nota-se que nesses dois casos a marca teve relevância e por isso 

chamou atenção. 
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 Alguns problemas técnicos no jogo causaram uma imagem negativa para a 

marca. Problemas esses que no jargão dos games se chamam “legs”. Esse tipo de erro 

ocorre devido a alguma falha na programação do jogo. 

 Conforme citados anteriormente, neste trabalho alguns critérios demonstram a 

qualidade do advergame. A seguir é feita uma análise desses critérios comparados ao 

Super Vôlei Brasil 2. 

 

4.4 ANÁLISE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS 
ADVERGAMES 
  
 Para saber se o game Super Vôlei Brasil 2 é um advergame de qualidade será 

realizada uma análise em relação aos quesitos apresentados no referencial teórico.  

 “Ser acessível para todos os usuários, principalmente para os não-jogadores;”  

Pelo que foi observado, apesar da dificuldade imposta pelo jogo no que se refere a 

jogabilidade, o game foi acessível a todos, inclusive às meninas que não tem o hábito de 

jogar jogos digitais. 

 Além desse, outro tópico proposto foi: “Chamar e prender a atenção de quem 

entra em contato com o jogo, durando de 5 a 30 minutos em média;” A média jogada 

pelo grupo foi de 20 minutos, sendo que, a atenção em grande parte do tempo foi 

dedicada ao jogo. 

 Além disso, o advergame deve “Ser fácil de compreender, porém desafiante;”  

A maneira de jogar o Super Vôlei Brasil 2 foi compreendida rapidamente, 

principalmente, porque os jogadores já conheciam as regras do vôlei. O jogo também 

foi desafiante, na medida em que aprendiam como fazer pontos, o jogo instigou os 

usuários a querer ganhar.  

 Outro tópico apresentado foi: “Criar senso de competição com outros jogadores 

para encorajar várias visitas;” A competição também foi um elemento presente no 

momento em que jogavam. Enquanto estavam jogando, os próprios participantes do 

grupo começaram a interagir e tentar ser melhor que o outro. E isso também é uma 

característica marcante da Geração estudada.  

 Nesse sentido, outro ponto importante é que o advergame deve “Ser relevante 

para a marca, produto ou serviço;” Como todos os participantes do grupo lembraram a 

marca Olympikus, com certeza teve grande relevância para a marca. 

 Além dos já citados, outro quesito é: “Estimular a comunicação;” Essa foi uma 

das características mais presentes no momento de aplicação da pesquisa, pois, os 
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participantes se comunicaram bastante a respeito do Super Vôlei Brasil, contando como 

foi o jogo, pontos feitos e dificuldades encontradas. 

 Por fim, ele deve “Ser viral: os jogadores compartilham conteúdo de que gostam 

com seus colegas;” Quase todos os entrevistados afirmaram que se conseguissem o jogo 

com certeza indicarão aos amigos, principalmente por ser um jogo inédito e gratuito. 

 Nota-se então que o Super Vôlei Brasil 2 pode ser considerado um game de 

qualidade pois, obteve sucesso em quase todos os critérios propostos pela D5 Games 

apud. Sant’anna (2009). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização desta pesquisa trouxe uma série de novas informações e novos 

questionamentos para futuros trabalhos a serem realizados na área, além de possibilitar 

o aprofundamento em determinados aspectos encontrados. 

 Frente a todas as informações obtidas, a mais surpreendente foi descobrir que a 

marca Olympikus foi lembrada por todos os participantes do grupo que jogaram ao 

Super Vôlei Brasil 2. Percebe-se então, que a marca foi lembrada pois, conforme diz 

Chen (2001) apud. Freitas (2007) no advergame a mensagem deve estar em todos os 

elementos do jogo para que seja lembrada posteriormente. Conforme análise do jogo 

realizada neste trabalho, no Super Vôlei Brasil 2, a marca Olympikus estava inserida em 

diversos locais. 

 Outro dado importante foi descobrir que a marca da Olympikus inserida no jogo, 

além de fazer o jogo se tornar mais real, ainda não incomodou o público analisado.  

A marca nesse caso, conforme diz Cavallini (2008), faz com que o jogador se envolva 

mais com o jogo. 

 Com a realização desse trabalho ainda comprovou-se que as publicidades com 

movimento chamam mais a atenção do público do que as estáticas, conforme já citava 

Gade (1998). Nesse sentido, mesmo tendo movimento, não atrapalharam no 

desenvolvimento do jogo, devido ao fato de que estavam inseridas em momentos como 

replays e abertura do jogo. 

 Diversos elementos visuais chamaram a atenção dos participantes do grupo,  

o que demonstra que o Super Vôlei Brasil 2 é um jogo bem elaborado, além de instigar 

visualmente o público pretendido. 

 Descobriu-se também quais mensagens publicitárias chamaram mais a atenção 

da geração digital. Esses dados são muito importantes para quem produz um 

advergame, principalmente para a Aquiris Game Experience, que produz o Super Vôlei 

Brasil 2, pois, através disso, pode-se saber onde e como inseri-las de tal forma que atinja 

o público pretendido. 

 A satisfação após jogarem variou, o que demonstra que o Super Vôlei Brasil 2 

ainda tem que ser melhorado, principalmente no que diz respeito à sua jogabilidade, 

pois, essa foi a principal reclamação dos que jogaram. Vale também destacar a 

qualidade gráfica percebida pelo público, sendo que, em termos de representação em 3d, 

pode ser equiparado à muitos jogos utilizados pela geração estudada. 
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 Além disso, como esse jovem utiliza diversos meios ao mesmo tempo, o 

advergame também sai em vantagem em relação aos meios tradicionais, já que necessita 

de atenção exclusiva para ser jogado, retomando-se aqui o conceito de imersão citado 

por Cavallini (2008), onde quem está jogando esquece o que está ao seu redor e imerge 

no jogo. Dessa forma, isso também pode ser considerado como um diferencial do 

advergame.    

 O tempo em que ficaram expostas as publicidades também foi relevante, já que 

os outros meios expõem a informação por períodos menores do que os advergames. 

Além da característica viral, fator importante para o sucesso da marca, na sociedade em 

rede. 

 Nota-se então, que o advergame trás benefícios tanto para os anunciantes como 

para os consumidores. A marca ganha atingindo o consumidor em um momento de 

descontração, onde as pessoas estão mais abertas a receber novas informações, além de 

atingi-lo por um período maior do que os meios tradicionais, como visto nesse trabalho. 

Já o público ganha o entretenimento gratuito que o advergame proporciona.  

 Como demonstrado, o advergame é um produto publicitário, entretanto, diversas 

áreas são necessárias para a sua produção, como a informática, o design, a produção 

audiovisual, as ciências da computação, além de outras que cada projeto demanda.  

Nesse sentido, pode-se observar que o estudo sobre os advergames não se restringe 

apenas à área da comunicação.   

 Além disso, espera-se que novas pesquisas sobre advergames surjam, para que 

se tenha um maior número de informações a respeito desse tipo de estratégia 

publicitária que vem ganhando força, frente à um mercado cada vez mais competitivo. 

 Por fim, vale ressaltar que a Olympikus foi inteligente ao utilizar uma nova 

ferramenta para levar a mensagem ao seu consumidor. Como visto, o Super Vôlei  

Brasil 2 traz uma imagem positiva para a marca, e isso é fundamental para que uma 

empresa se mantenha como uma marca lembrada pela qualidade por seu público-alvo. 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA PARA COLETA DE DADOS 
 
JOGOS 

1. Você gosta de jogos digitais? Porquê? 
 
 
 
 
 

2. Caso goste, quais são os tipos/categorias de jogos que você prefere? (esporte, 
ação, aventura, primeira pessoa, luta, RPG...) 

 
 
3. Com que freqüência você joga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUPER VÔLEI BRASIL 2 

4. Já tinha jogado ou ouvido falar no Super Vôlei Brasil?  
 
 
 
 
 
 
5. Você gostou do jogo Super Vôlei Brasil 2? Achou o jogo desafiante?Porquê? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Quais foram os elementos visuais do jogo te chamaram mais atenção?Porquê? 
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7. Você notou algum tipo de publicidade dentro do jogo? 
 
 
 
 
 

8. Quais marcas aparecem no jogo?  
 
 
 
 
 
9. Em quais lugares aparece publicidade dentro do jogo? 

 
 
 
 
 

10. Essas publicidades te incomodaram ou não? Porquê? 
 

 
 
 
 
 
11. Você jogará outras vezes o Super Vôlei Brasil 2 depois de hoje?  Porquê? 

 
 
 
 
 
 
       11. Você indicará o game para os amigos? 
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