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Resumo 

 

Tendo noção dos atuais meios de comunicação e de mídia, um que vem crescendo 

rapidamente são os videogames, porem a publicidade não tem se utilizando tanto 

desse meio que possui um futuro promissor. Baseado nisso, a seguinte monografia 

possui a intenção de trabalhar os conceitos de jogos e videogames, usando-se como 

ponto de partida e uma das bases, os estudos do autor Johan Huizinga em Homo 

Ludens sobre o jogo como parte essencial da cultura, a história de como os 

videogames se popularizaram com a Atari, e encerrando com as diversas maneiras 

que a publicidade pode se adequar ao universo dos videogames. 

Palavras-chaves: Advergames, jogos, videogames, publicidade, Pepsiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Having notion of the modern ways of communication and media, one that have been 

quickly growing is the videogames, but the publicity doesn’t have been using too 

much of this way, that possess such promising future. Based on that, the following 

monography have the intention to work the concepts of games and videogames, 

using as starting point and one of the bases, the studies of the author Johan 

Huizinga in Homo Ludens about the game as an essential part of the culture, the 

history of how games become popularized with the Atari, and finishing with the many 

ways that publicity can fit in the universe of the videogames. 

Keywords: Advergames, games, videogames, publicity, Pepesiman. 
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1 Introdução  

         

Antes de começar a ver sobre os advergames, ou os próprios videogames, 

vamos entender e rever nosso entendimento sobre o que é o jogo, e assim entender 

o valor que os jogos carregam, não somente como hobby, mas como um instrumento 

essencial e fundador de vários elementos na cultura e na sociedade. 

 

1.1 Do jogo ao videogame 

 

Para compreender a importância do videogame, é necessário entender 

primeiramente a essência do jogo, a diferenciação que jogo e videogame apresentam 

e os fatores que levaram a evolução do jogo para o videogame atual. 

 

1.1.1 O jogo e Huizinga 

 

Quando se fala em jogo, qual a primeira ideia que sem vem a cabeça? Diversão, 

passatempo, brincadeiras de criança etc. Essas concepções de jogo não estão 

erradas, mas são muito simples e diretas demais para definir e explicar 

completamente o que é o jogo. 

O jogo é um aspecto importante para sociedade, pois de acordo com Huizinga, 

ele  é um elemento fundamental para a cultura, pois além de fazer parte dela, é um 

elemento que a precede e  que a ajuda a  se moldar, se encontrando em todos os 

elementos dela como a linguagem, a filosofia, a religião, os esportes, a arte, a ciência 

e até mesmo a guerra. 



 

Figura 1 ilustração da brincadeira telefone de lata 

 

Figura 2 Jogo de tabuleiro War 

Nas palavras de Huizinga:  

 
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 



acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da 'vida cotidiana. (HUIZINGA,1938, p.33) 
 

Com essa definição mais elaborada sobre o jogo que Huizinga nos proporciona, 

é possível ver melhor as características do jogo nos componentes que nós podemos 

considerar como cultura, todos eles têm o caráter lúdico, de fugir do normal, sair da 

rotina, tem suas regras e seus limites e caráter competitivo.  

Esse espaço lúdico criado pelo ser humano para si mesmo e/ou para outros é 

essencial para o desenvolvimento da cultura do indivíduo e publica. Sem o jogo a vida 

se basearia apenas nos instintos básicos dos animais de comer, dormir e reproduzir, 

sendo elas sendo executadas como obrigações, sem nenhum prazer ou 

contentamento. 

Através do jogo que o ser humano pode exercer sua imaginação, de questionar 

e até mesmo estabelecer o que é possível e impossível de se fazer, e mesmo que não 

seja possível fazer algo, com a imaginação sendo estimulada graças ao jogo, o ser 

humano continua pensando em diversas maneiras de que modo e através de quais 

meios ele seria capaz de tornar essa impossibilidade que lhe foi imposta através das 

regras, em algo totalmente executável.  

A cultura sempre foi um jogo, mas a sociedade só se esqueceu disso, porque 

foi assim que ela começou, como um jogo, e a tendência do ser humano com o passar 

do tempo e de esquecer a origem principal de costumes e tradições e aceitar que 

aquilo faz parte, e não o porquê de fazer parte, e isso combinado com a tendência  do 

jogo de se tornar sério, fortalece o esquecimento. 

(...)o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério. O 
jogador pode entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-
se 'apenas' de um jogo pode passar para segundo plano. A alegria que está 
indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se, não só em tensão, mas 
também em arrebatamento. A frivolidade e o êxtase são os dois polos que 
limitam o âmbito do jogo. (Id,ibid, p.18) 
 

Em conclusão, após as análises dos estudos de Huizinga, pode se afirmar que 

o jogo é um componente fundamental na formação da cultura do homem, e no 

autodescobrimento do indivíduo. 

 

1.1.2 O jogo na cultura 

 



Após entendermos o conceito do jogo, e do tudo que ele representa para a 

sociedade, veremos o caminho que levou dos jogos clássicos de tabuleiro até os jogos 

de videogames de atualmente. 

Os jogos de tabuleiro são datados desde a antiguidade, os mais antigos são 

datados por volta de 7000, 5000 A.C, como o Senet, um jogo originário da região do 

Egito antigo, destinado aos mortos para passarem o tedio da vida após a morte. 

 

Figura 3 Jogo Senet 

Os tipos de jogos clássicos que existem, segundo Greg Costikyan, em seu livro 

“Second Person”, são: os jogos clássicos de tabuleiro, os jogos clássicos de cartas, 

jogos de guerra de tabuleiro e os jogos de produção em massa de comercial. Esses 

eram os únicos tipos de jogos que existiam, até 1973. 

“Mas duas coisas que aconteceram no começo da década de 70 mudaram 
isso: o lançamento de Dungeons & Dragons por Gary Gygax e Dave 
Arnesons, e o jogo Colossal Cave por Will Crowther.” (Greg Costikyan, 2007, 
pg.5).   
 

Dungeons & Dragons é um jogo de interpretação cuja base principal de 

inspiração para os elementos do jogo foram as obras literárias de J.R.R Tolkien. Foi 

uma revolução para os jogos de tabuleiro na época, por duas razões principais: O jogo 

introduziu História para os jogos de tabuleiro; Cada sessão de jogo nunca é igual a 

outra; Por conta dessas razões, o jogo sempre podia se manter como novidade, pois 

o GM (Game Master, é o jogador que atua como juiz e narrador e aplica as regras a 

cada situação descrita) sempre pode modificar e desenvolver a história de maneiras 

diferenciadas, enquanto os outros jogadores podem criar inúmeros personagens 

diferentes com características únicas paras as aventuras do jogo. 

Collosal Cave foi outro acontecimento que mudou a maneira de se jogar 

naquela época, sendo o primeiro jogo de texto de aventura para computador. O 

objetivo principal da aventura era de explorar uma vasta caverna em busca de 



tesouros escondidos. A vasta caverna da aventura foi baseada na Mammoth Cave 

nos Estados Unidos, em que o criador havia visitado ela, e representou ela tão 

detalhadamente na aventura, que aqueles que experimentaram o jogo antes de 

visitarem a caverna real, confirmaram que parece já haviam visitado o local antes. O 

jogador explorava e fazia ações ao colocar comandos escritos. Ele foi o precursor para 

o gênero de jogos de aventura. 

 

Figura 4 Uns dos diversos caminhos de Collosal Cave 

Após o lançamento desses dois jogos, vários começaram a ver o jogo além de 

uma brincadeira, agora podiam vê-lo como um meio contar e “vivenciar” histórias e 

aventuras.  

 

1.1.3 Problemas contra os videogames 

 

 Como os videogames são uma nova mídia, ele sofre o mesmo tipo de má visão 

inicial pela sociedade que todas as mídias novas sofrem quando são lançadas, que 

são meios que seriam usados para corromper seus usuários, implementado ideias 



subliminares em suas cabeças e quebrando as tradições da época. Isso aconteceu 

com os livros, com o cinema, a televisão e agora com os videogames e a internet. 

    Essa visão sobre os jogos digitais ainda permanece nos dias de hoje, mesmo 

depois de quase 30 anos de sua criação, isso se deve ao costume de associar 

qualquer caso que envolva violência juvenil com influência de jogos violentos nos 

responsáveis pelos incidentes. 

    O assunto voltou a ser discutindo com mais fervor no Brasil após o tiroteio 

que aconteceu na Escola Estadual Rui Brasil em Suzano, onde os responsáveis por 

esse ato cruel gostavam de jogos de tiro e eram membros de comunidades 

pertencentes da Deep Web. 

    Os jogos digitais nunca foram responsáveis por tais comportamentos 

violentos, mas culpar eles sempre foram uma das mais fáceis que a sociedade adotou, 

porque um dos elementos mais estereotipados dos jogos de videogames é a violência 

presente neles. É um elemento que muitos acreditam que está presente em qualquer 

jogo que é popular com o público que é menor de idade, e essa ideia só e fortalecida 

pela televisão e o cinema, onde alguns filmes e series ao mostrar jovens jogando jogos 

inventados para criar humor ou um contexto para a história, em que está presente 

neles níveis extremos e desnecessários de violência . 

     Para quem entende sobre os jogos digitais, encontra humor nessas 

representações extremas dos videogames e até podem entender de qual jogo eles 

podem ter tirado a ideia para fazer essa representação, mas para quem não entende 

encara que todos os jogos que tem grande repercussão tem como atrativo de venda 

a violência, e aqueles que não possuem esse elemento são entediantes, um fracasso 

de vendas no mercado e sem nenhuma chance de ter a atenção dos jovens. 

      Com o público geral mantendo essa visão sobre como os jogos podem ser 

violentos, fica na cabeça deles que os jogadores são pessoas com dificuldades em 

interações sociais, problemáticas e facilmente influenciáveis pelos conteúdos 

violentos aos quais são expostos através dos jogos de videogame, sendo que na 

verdade esses pensamentos não possuem nenhuma base de veracidade com a 

realidade da comunidade dos jogadores. 

        A imagem de que todos os jogadores são reclusos introvertidos sempre 

trouxe uma revolta dentro das comunidades de jogadores, ainda mais quando essa 



imagem é a mais retratada. Essa revolta não gera crises de violência a partir dos 

membros, na verdade o oposto acontece, a comunidade se mobiliza rapidamente 

através da internet, redes sociais e os fóruns para organizar movimentos e até 

petições para combater essa imagem negativa que fica retornando recorrentemente 

nas mídias. 

       A afirmação de que os jogos têm o poder de tornar seus usuários nunca foi 

comprovado, nem mesmo através de estudos científicos essa suposição de 

correlação entre os videogames e a violência. Diversos estudos já foram feitos para 

tentar provar se há ou não essa relação, e em um dos mais recentes estudos, que 

teve seus resultados publicados no The Royal Society realizado por Andrew K. 

Pryzybylsky e Netta Weistein, comprovou que não existe relação de videogames e 

aumento de agressividade em adolescentes. 

   O estudo contou com a participação de 1004 adolescentes variando entre as 

idades de 14 a 15 anos, e os deixaram a mostra de jogos que eram considerados 

violentos de acordo com os parâmetros de faixa etária tanto dos Norte americanos 

quanto os parâmetros da União Europeia. Após a exposição dos jovens aos jogos, 

foram dados a eles questionários comportamentais, que já foi usado por diversos 

psicólogos e pesquisadores, para avaliar seus níveis de comportamento social. No 

final da pesquisa, a conclusão que foi tomada e que de acordo com os dados 

adquiridos dos questionários que as atividades violentas dentro dos jogos não está 

associado com uma variabilidade notável de aumento de comportamento violento em 

adolescentes. 

    Em relação a problemas de saúde, que alguns devem se preocupar por 

terem já ouvido de algum familiar mais velho que o videogame traz, é claro que o uso 

de jogos claramente pode, e vai, causar problemas na saúde dos usuários, como 

problemas de visão, de coluna, desregulação do sono e outros comportamentos 

comuns de vicio, como não ter controle da quantidade de tempo gasta nos jogos, e a 

inversão de prioridade, porem apenas quando o uso é excessivo em sem nenhuma 

regulamentação do indivíduo ou de seus responsáveis. Os videogames não são o 

único produto que pode causar problemas de saúde e vícios dentro do mercado, 

qualquer coisa que for usada além do recomendado para o ser humano é prejudicial 

à saúde, como tabaco, álcool, açucares, frituras, entre outros. Então usar a 

argumentação de que os jogos são como drogas viciantes não possui fundamento 



necessário para ser considerado uma razão para ser contrário aos videogames, uma 

vez que a propriedade de ser viciante não é reservado somente e com exclusividade 

a ele. 

    Após ter quebrando o preconceito de que os videogames são responsáveis 

por diversas atrocidades que tem aumentado na sociedade, que os seus usuários não 

são tão reclusos quanto é mostrado na mídia e que ele somente é prejudicial quando 

usado em excesso, podemos ver que os motivos pelos quais algumas pessoas se 

posicionam contra os videogames são derivados apenas em teorias sem fundamentos.  

  

1.2 O começo do videogame 

 

Desde o surgimento da linguagem, a comunicação entre o ser humano se 

tornou uma característica fundamental para nós, que nos diferencia dos animais, 

permitindo transmissão de mensagens que podem até sobreviver ao passar dos 

tempos, e graças a natureza de evoluir e aperfeiçoar do ser humano, os meio de 

comunicação aumentaram e se tornaram mais efetivos. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação é uma consequência dos 

avanços tecnológicos e científicos do homem. Por conta disso, ao longo do tempo, 

surgiram diversos novos meios comunicativos, onde sempre foi buscado inovações e 

alguma característica única em comparação ao meio mais popular do momento. Isso 

gerou diversidade nas opções de transmissão de mensagens, e junto disso, o 

desenvolvimento para manter relevantes os meios que já foram ultrapassados. 

Dentre os meios de comunicação desenvolvidos durante os avanços 

tecnológicos, o computador nos seus primeiros anos foi um dos mais impressionantes 

dos novos meios a surgirem. Ele permitia troca de informações com um receptor de 

qualquer localização do planeta com um computador, quase que instantaneamente e 

em tempo real, surpreendendo a todos que o utilizavam. E graças a esse meio 

revolucionário, surgiu como consequência o videogame. 

Em 1961, o MIT (Massachusetts Institute of Technology), recebeu como doação 

um modelo do computador mais avançado da época, o Programmed Data Processor-

1, ou PDP-1. Esse computador foi essencial para o desenvolvimento da computação 

e a cultura hacker, e graças a esses hackers, o primeiro videogame foi criado como 

um acidente. 



 

Figura 5 Foto de PDP-1 

  

Para testar os limites e a potência do PDP-1, Steve Russel um dos estudantes 

do MIT, programou no computador o primeiro jogo eletrônico “shooter” que se tem 

registro, o Spacewar. 

Spacewar foi um jogo simples, onde os jogadores controlavam duas naves em 

um espaço limitado, onde seus objetivos eram de marcar pontos acertando tiros na 

nave do adversário, quem acabasse fazendo mais pontos ganhava a partida. 

A invenção de Steve Russel foi marcante e incrivelmente popular, mas 

infelizmente não pode ser muito aproveitada e comercializada, por conta de que 

Spacewar era um jogo de computador, e na década de 60 não existia ainda 

computadores domésticos, e os existentes eram extremamente caros e espaçosos, 

inviabilizando qualquer ideia de comercialização. Mesmo o jogo não tendo sido 

comercializado, sua existência deixou sua marca, e serviu de inspiração para muitos, 

especialmente a Nolan Bushnell. 



 

Figura 6 Foto de Nolan Bushnell (direita) no Brasil Game show de 2017 

Nolan Bushnell se tornou um grande fã da criação de Steve Russel, tanto que 

foi inspirado a trazer aquela diversão do jogo a todos, e criou o primeiro arcade da 

história no final da década de 60, o “Computer Space”, que teve uma recepção mista 

no mercado. Essa recepção não desanimou Nolan, que insistiu no arcade e retornou 

novamente ao mercado com ele, dessa vez com a sua empresa criada, Atari, e com 

um jogo novo, Pong. O jogo ficou extremamente popular, a ponto que tornou o jogo e 

a empresa de Nolan um marco inicial na história do videogame moderno, sendo 

reconhecidos até hoje, mesmo pelas novas gerações que nunca chegaram a ver um 

produto Atari. 



                        

Figura 7 Foto do arcade Pong 

 

Figura 8 Imagem do gameplay de Pong 



Graças a Atari e Nolan, o videogame ficou ao alcance de todos e se popularizou, 

e ganhou incentivo para seu desenvolvimento. Outros jogos criados pela empresa que 

ainda são reconhecidos até nos dias de hoje são: Pitfall de 1982; Space Invanders de 

1978; Frogger de 1981; Asteroids de 1979. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Capa do jogo Pitfall                                      Figura 10 Capa do jogo Space Invaders 

 

 



 

Figura 11 Capa do jogo Frogger                           Figura 12 Capa do jogo Asteroids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 A gamificação da publicidade  

 

           O jogo é importante, não somente para a cultura e a sociedade, mas para a 

própria identidade do homem, e as diferenças que separam o jogo do videogame, e 

que o videogame foi uma consequência do avanço da tecnologia e a natureza do ser 

humano de testar limites, mas mesmo como uma nova maneira de comunicar ele 

não era considerado uma maneira tão viável quanto a televisão e o rádio, e 

raramente recorrido para casos muito específicos, e veremos agora razão dessa 

visão, e como ela começou a mudar. 

             

2.1 O videogame como a nova mídia  

 

A definição de mídia, de acordo com o dicionário, é qualquer meio de 

comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos diversificados. 

Ela também pode ser dividida nas categorias de analógica e digital. 

O videogame se encaixa mais apropriadamente na categoria de mídia digital, 

mas não era visto como uma mídia apropriada para disseminar informação 

apropriadamente, então acabava sendo visto como uma mídia alternativa, e acabou 

sendo pouco explorada no começo. 

Essa imagem de não ser uma mídia própria, é resultado de uma estratégia 

criada pelo próprio homem que deixou o videogame popular, Nolan Bushnell, com a 

intenção de aumentar as vendas dos consoles Atari para famílias. 

Nolan, além de ter fundado a Atari, também criou um tempo depois uma rede 

de restaurante familiar, o Chuck E. Cheese’s. Ele criou a rede como estratégia 

publicitaria para os jogos criados pela Atari, pois o que atraia o público para os 

restaurantes era que o restaurante com ambiente amigável e divertido, com pizza, 

animatronics e o principal, jogos de Arcade, onde as crianças podiam ter acesso em 

um ambiente seguro e jogar, enquanto os pais poderiam ficar sossegados e comer 

algo no meio tempo. Com as crianças jogando elas acabavam se divertindo, e 

eventualmente querendo mais, e uma maneira de suprir esse desejo seria comprar 



um console de videogame da Atari, com os jogos que as crianças mais gostaram de 

jogar nos restaurantes Chuck E. Cheese’s. 

 

Figura 13 Fotos fora e dentro do estabelecimento Chuck e Cheese's 

A ideia deu certo, e as vendas dos consoles da Atari aumentaram, e a imagem 

da empresa se popularizou ainda mais. Mas a imagem que os videogames ganharam 

foi de ser um produto/passatempo com público-alvo infantil. 

Com um público-alvo tão definido, o mercado julgava o videogame como uma 

mídia mais limitada em alcance, empresas acabavam recorrendo ao jogo eletrônico 

somente quando a necessidade era expandir a imagem da marca para as crianças, 

devido a sua grande efetividade com elas. 

Outro fator, que tornava o videogame uma mídia mais fraca em comparação as 

mídias existentes na época era o storytelling. O videogame, nos seus primeiros anos, 

não tinha capacidade de transmitir gráficos que marcassem, ou roteiros de história 

profundo o suficiente para público, o colocando para atrás em relação a televisão e o 

cinema. Essa foi uma realidade que o videogame, como mídia, teve que enfrentar até 

o ano de 2005. 

Em 2005, o videogame vive sua 6° geração, e os principais consoles populares 

da época são o GameCube da Nintendo, Xbox da Microsoft e o Playstation 2 da Sony. 

Já foram lançados diversos grandes jogos, e foram criadas sagas e universos que 

foram marcados até hoje no mundo dos jogos, como The Legend of Zelda, Resident 

Evil, Metal Gear, entre muitos outros até esse ano, mas um que foi criado para 

Playstation 2 nesse ano conseguiu marcar de forma significativa a visão sobre 



videogames. A desenvolvedora SCE Japan Studio, lança o jogo Shadow of Colossus, 

um jogo de ação e aventura, dirigido por Fumito Ueda (上田 文人) e publicado pela 

Sony, para o Playstation 2. Fumito também produziu um jogo antecessor a Shadow of 

Colossus, ICO também para Playstation 2, que poder ter sido produzido primeiro, mas 

na linhagem da história do jogo, é a continuação de Shadow of Colossus. 

      

                    Figura 14 Capa do jogo Shadow of Colossus 

A recepção do jogo foi espetacular, altas vendas, chegando a vender mais de 

140 mil copias só no Japão e recebendo notas altas em críticas de revistas de jogos 

de videogames. Com esse tipo de recepção pelos jogadores, o jogo foi vencedor de 

vários prêmios e nomeado para mais ainda. Dentre os prêmios ganhados temos o de 

melhor arte visual, melhor design de jogo, melhor design de personagem e de melhor 

jogo do 6° Game Developers Choice Awards. O jogo foi tão marcante para a Sony, 



que entrou para lista de Greatest Hits e foi remasterizado duas vezes, a primeira em 

2011 para Playstation 3 e a segunda foi para Playstation 4 em 2018. Com todos esses 

fatos, Shadow of Colossus pode ser considerado um épico no mundo dos jogos 

digitais, que marcou muitos jogadores, e deverá marcar muitos ainda por vir. 

O enredo do jogo aparenta simples no começo da aventura, o jogador controla 

o personagem principal, Wander, cujo objetivo principal dessa aventura é encontrar e 

matar todos os 13 Colossus junto com seu cavalo Argo, para que assim ele possa 

ressuscitar uma jovem garota, que aparenta ter importância para Wander. Mas à 

medida que o jogador avança na história e explora o mundo do jogo, o roteiro se 

aprofunda e envolve o jogador. 

Toda a história do jogo não é entregue ao jogador no começo propositalmente, 

para instigar a curiosidade daqueles que se interessam pelo jogo, fazendo-os irem 

atrás, completando tarefas secundarias, explorando o mapa e prestando atenção ao 

ambiente do mapa, que pode dar dicas sobre a história. 

O incentivo de fazer o público gamer correr atrás da verdade da aventura de 

Wander misturado ao belos gráficos, que eram considerados um dos melhores da 

época, e a sensação de fazer uma luta incrivelmente épica contra os Colossus, 

mostrou a capacidade que o videogame tinha como uma mídia comunicativa e com 

um storytelling diferenciado e envolvente dos outros meios tradicionais. Esse potencial 

acabou sendo reconhecido pelo mercado, e o investimento no mercado de jogos tem 

aumentado intensivamente desde então. 

Atualmente a indústria de videogames é uma das que movimenta mais dinheiro 

no mercado, chegando a superar o mercado de filmes e de música. De acordo com 

os estudos da Newzoo, site que possui liderança mundial em fornecimento de dados 

analíticos a respeito de jogos e e-sports, a movimentação econômica do mercado de 

jogos no Brasil chegou a 1.5 bilhões de dólares em 2018, com 75.7 milhões de 

usuários que jogam videogames. Esses resultados coloca o Brasil na liderança do 

mercado de jogos na América Latina, e em 13° na posição do mercado mundial, e a 

previsão e de aumentar mais no futuro. 

Além das compras regulares de jogos, tanto físicos quanto digitais, o mercado 

de videogame movimenta dinheiro de outras formas, com microtransações de 

cosméticos e transmissões de e-sports. Alguns jogos possuem itens que alteram 

aparência dos personagens dos jogadores dentro do jogo, ou adicionam algo especial 

como bichos de estimação, esses cosméticos geralmente não alteram no gameplay 



do jogo, por conta disso são disponibilizados através de vendas com dinheiro de 

verdade na loja online do próprio jogo. Os cosméticos podem ser apenas virtuais, 

porem seus valores são mais que reais, o valor e raridade de itens podem variar, sem 

contar que as vezes possa ter limitações de eventos ou movimentos de caridade, e 

por conta disso simples itens em um jogo podem chegar a valer de alguns centavos 

ate mesmo milhares de dólares. Esse mercado virtual possui participação de em 

média de 83% da comunidade de jogadores. 

Os e-sports, assim como o nome sugere, são jogos que possuem modos 

competitivos, que assim como os esportes tradicionais, atraem um público que assiste 

os jogadores competirem. Mais de 50% da comunidade de jogadores assiste de 

alguma forma competições on-line, e a razoes pelas quais eles assistem podem variar, 

seja pelo jogo, pelos jogadores ou pelo time que está jogando, de qualquer forma os 

torneios de videogames atraem um grande público fiel e gera momentos marcantes. 

Com essa movimentação que os e-sports gera de público, muitas marcas e empresas, 

como a Coca-Cola, MasterCard, notaram isso e começaram a patrocinar os torneios 

e times, ajudando a tornar mais frequentes os torneios e mais notáveis, aumentando 

a atenção que o e-sports recebem. 

 

              Figura 15 Foto do torneio Internacional de Dota de 2019 



Essa visão positiva de crescimento do videogame no mercado, se deve a 

característica que ele é uma mídia que não possui tendência de ser abandonada por 

estar em constante evolução. O videogame acompanha o desenvolvimento da 

tecnologia melhor que qualquer outra mídia, se mantendo sempre melhorada e 

atualizada com as mudanças, necessidades e desejos do consumidor. 

 

2.2 O público e o videogame 

 

Toda mídia consegue transmitir a informação ao público de um jeito único, que 

a destaca e estimula a mente de sua audiência, fazendo-os terem o gosto de recorrer 

aquele tipo de mídia. 

O rádio com apenas palavras e sons, estimula a imaginação e a mente dos 

seus ouvintes. Os livros com a escrita e suas histórias, emocionam e inspiram os 

leitores. A televisão com o som e o vídeo, pode nos entreter, empolgar e nos fazer 

gritar com animação ou medo. Mas e o videogame, qual sua característica que 

estimula sua audiência? 

Por compartilhar a questão do vídeo com a televisão, o videogame consegue 

entreter da mesma maneira que a televisão, mas ele possui um diferencial que o torna 

mais apelativo para o público, o envolvimento. 

Quando alguém joga um jogo de videogame, acaba se envolvendo mais do que 

em relação as outras mídias, pela alta demanda de atenção que o jogo exige do 

jogador, para que ele compreenda a mensagem que o jogo deseja transmitir. 

Durante um jogo, o jogador precisa manter constantemente a atenção, não 

somente para poder entender a história que está sendo desenvolvida, mas para 

conseguir continuá-la. A aventura de um jogo continuamente bombardeia o jogador 

com informações para serem processadas, como inimigos, quebra-cabeças, decisões 

que possuem peso para o enredo etc. Essas informações são importantes para o 

enredo, pois enquanto o jogador não superar esses desafios, o jogo não se 

desenvolvera, e a mensagem não será transmitida propriamente para ele, então para 

conquistar o final, ele deverá se manter atento ao que lhe é apresentado, absorver 

esse conhecimento e executar dentro do jogo a melhor ação a ser tomada para aquela 

situação. Com isso tudo apresentado, o público acaba prestando mais atenção no 

jogo sem perceber, pois diferentes de outras mídias que os mantem apenas como 



espectadores dos fatos serem desenvolvidos, os jogadores que fazem os fatos se 

desenvolverem, o que os envolve mais. 

Em outras mídias, o público apenas acompanha a aventura do protagonista, 

sem poder interferir de maneira alguma nos fatos se desenrolando, isso cria com eles 

uma sensação de empatia com ele, eles entendem o que ele está passando e o que 

passou até chegar aquele ponto. Essa sensação nos jogos é mais forte, porque o 

público controla o protagonista da história, e em alguns casos cria ele, isso torna a 

experiencia mais pessoal. 

É fácil os jogadores se colocarem e assumirem o papel do protagonista, uma 

vez que o ser humano possui a tendência psicológica de considerar tudo que usamos 

como extensão do nosso corpo em uma parte real do próprio corpo, mesmo que não 

esteja associado de nenhuma maneira física permanente no corpo. Essa ideia de 

tornar uma extensão que usamos em uma parte de nós, pode ser vista na obra literária 

de Scott McCloud, “Desvendando os quadrinhos”, onde ele diz: 

Nossa identidade e consciência são investidas em muitos objetos inanimados 
todos os dias. Nossas roupas por exemplo, podem transformar a maneira dos 
outros nos verem e de nós nos vermos. Nossa habilidade de estender nossas 
identidades a objetos pode fazer pedaços de madeira virarem pernas, 
pedaços de metal virarem mãos, peças de plástico virarem orelhas, peças de 
vidro virarem olhos. E, em todos os casos, nossa consciência do eu flui pra 
fora pra englobar o objeto de nossa identidade estendida. (MCCLOUD, 1995, 
p.38, 39). 

 

Quando jogamos, o controle do console ou o teclado são meios que usamos 

para tomar controle do avatar dentro do jogo, graças a isso o conceito explicado por 

McCloud pode ser aplicado, e tornamos o avatar do jogo em nossa extensão, podendo 

até ser mesmo considerado uma segunda vida, uma vez que quando o avatar de um 

jogador recebe dano ou morre, o jogador em vez de dizer que o personagem dele 

morreu ou que recebeu o dano, é mais comum eles dizerem “Eu morri” ou “Ele me 

matou”, mostrando que a ligação que uma pessoa cria com o jogo é mais forte do que 

com outros outras extensões, uma vez que sentem que a “morte” é uma penalidade 

no mundo do jogo, o público leva o jogo mais a sério porque sentem que vão “morrer”. 



 

                 Figura 16 Gameplay de morte em Dark Souls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Os Advergames 

            

           Finalmente, agora que entendemos o jogo e o videogame, e não somente suas 

definições, podemos iniciar os estudos nos advergames. 

           Vimos o potencial que o videogame traz como mídia, que ele tem uma das 

capacidades mais forte de atrair a atenção de público-alvo, mesmo assim o 

advergame se apresenta de certa maneira mais fraco que os jogos, tornando um 

recurso menos popular a ser explorado em relações a outras estratégias publicitarias. 

As razões do advergame aparentar ser fraco é o que será estudado nesse capítulo. 

 

3.1 A origem dos advergames 

 

O surgimento dos advergames, para surpresa de muitos, foi muito junto com o 

surgimento dos primeiros jogos. Um dos primeiros advergames a ser criado foi o Pepsi 

Invaders em 1983, para Atari 2600. O jogo era uma simples cópia oficial do jogo Space 

Invaders, criado em parceria entre a Coca-Cola e a Atari, que atualmente seria 

considerado um “mod”, onde a única diferença do jogo original era que em vez de uma 

horda alienígena, o jogador deveria eliminar as letras P,E,P,S e I, enquanto controlam 

uma lata da Coca-Cola. 

 

                 Figura 17 Gameplay de Pepsi Invanders 



A recepção do jogo no mercado foi boa na época de seu lançamento por conta 

de sua semelhança ao jogo original que foi baseado e de sua fácil acessibilidade para 

aqueles que tinham o console. Ele conseguia prender a atenção dos jogadores 

mesmo sendo um mod, devido à baixa variedade de jogos diferenciados no mercado. 

Os consoles eram muito recentes, e o desenvolvimento de jogos diferentes era lento 

e demorado, o que fazia com que qualquer coisa que saísse se intitulando como um 

novo jogo, um atrativo para se dedicar um pouco de tempo para se divertir. 

Para os que não sabem o que significa “Mod”, ela vem da abreviação da palavra 

em inglês “modification”, que significa modificação. Nos jogos, um mod é quando um 

desenvolvedor/jogador (alguns mods podem ser mais simples e criados pelos próprios 

jogadores da própria comunidade do jogo), cria uma modificação no jogo base, 

podendo alterar ou adicionar de texturas do jogo e itens, a quests e áreas novas no 

próprio mapa. 

Os mods tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de jogos, pois a 

partir deles, vários jogos populares e famosos que marcaram muitos puderam ser 

criados. Counter Strike, um jogo desenvolvido pela Valve e lançado para o 

computador em 2000 que se tornou muito famoso mundialmente, presente em muitas 

lan houses e torneios, começou sendo um mod do jogo Half-Life, também 

desenvolvido pela Valve e lançado em 1998 para o computador, e esse mesmo jogo 

também começou como um mod, usando como base o motor do jogo Quake, 

desenvolvido pela Id software e lançado em 1996 também para computador. Outro 

caso famoso de mods que se tornaram jogos famosos foi de Dota 2, um jogo estilo 

moba lançado pela Valve e projetado por IceFrog, que possui um torneio mundial com 

prêmio em dinheiro que gira em torno de vinte milhões de dólares todos os anos desde 

2011, originalmente começou como o  mod Defense of the Ancients (DotA) do jogo da 

Blizzard, Warcraft 3. Esse caso se tornou famoso por ter criado vários problemas de 

direitos autorais entre a Blizzard e a Valve, mas no final se resolveram e a Valve pode 

lançar o jogo oficialmente em 2013 na sua plataforma de venda de jogos, a Steam. 



 

 

Figura 18 Imagem de carregamento de Defense of the Ancients 

 

Figura 19 Imagem comercial de dota 2 



Essa história vai se repetir mais uma vez, dentro da comunidade do Dota 2, 

existe um espaço dedicado a criação de mods do jogo, onde todos podem criar e 

testar os mods criados, e um tipo de mod que se tornou popular entre os jogadores foi 

o Angel Arena, onde dois times de 5 jogadores devem matar membros do time 

adversário um determinado número de vezes, já pré-definido pelos jogadores antes 

da partida começar, para ganhar. O youtuber/streamer alemão com nome de Baumi, 

se interessou nesse tipo de mod, e já possuía experiencia em criar mods, fez seu 

próprio angel arena com nome de Open Angel Arena (OAA). Seu mod foi bem 

recebido pela comunidade, e com grande incentivo de seus fãs de seus vídeos e 

streams, conseguiu fundos suficientes para fazer torneios menores de seu mod, isso 

atraiu muita atenção, popularizando mais o seu mod, até o ponto que com mais fundos, 

ele fundou sua própria desenvolvedora, a Thinking Bottle, e trabalha desenvolvendo 

seu próprio jogo com base no seu próprio mod, o Spark. 

Entendendo agora os mods, podemos ver que eles são essenciais para os 

mundo dos jogos e para as comunidades deles, e mais do que do que a ideia de ser 

apenas uma cópia do original com algumas alterações, ele pode se tornar algo 

marcante para muitos se forem aplicados neles esforço e recurso. 

O advergame no início não era considerado uma estratégia publicitaria primaria 

para promover produtos ou marcas, era somente recorrido a ele quando se tinha a 

intenção de apelar ao público infanto-juvenil. Tendo menos prioridade, os advergames 

recebe um baixo orçamento, o que resulta na maioria das vezes em um produto final 

não muito bem desenvolvido e nem muito original, que não se destaca muito no 

mercado, agravando essa imagem que o advergame é um jogo barato e ruim.  

Dos advergames que foram lançados com baixo orçamento, alguns 

conseguiram se destacar, como por exemplo o icônico jogo Pepsiman, lançado em 

1999 para o Playstation 1. Pepsiman é a mascote oficial da Pepsi no Japão, e para 

divulgar a marca decidiram desenvolver um advergame voltado para a mascote junto 

com a desenvolvedora KID. Inicialmente o jogo deveria ter sido somente lançado no 

Japão, pelo fato que somente no país o Pepsiman era a mascote da Pepsi, e poderia 

causar um pouco de confusão para quem já conhecia a marca. Mas por conta da 

pirataria o jogo pôde se espalhar no mundo. Ele teve um orçamento bem baixo, mas 

isso não o impedia de ser um jogo extremamente divertido por conta de seu exagero 

na marca da Pepsi, onde ela estava presente em todos os elementos do jogo. Muitos 



acabaram aderindo mais a Pepsi do que a Coca-Cola por conta desse jogo, pois a 

marca proporcionou a eles boas horas de entretenimento. 

 

Figura 20 Imagem da capa japonesa do jogo Pepsiman 

 

3.2 Além de advergames 

 

Os advergames são a opção mais forte para se investir quando se trata de 

publicidade no mundo dos jogos, mas também não significa que é a única opção das 

empresas e marcas apelar aos jogadores. 

As companhias de marca se não puderem achar uma maneira de atrair a 

atenção com a criação de um advergame, ou achar que não seja viável investir muito 

no desenvolvimento de um, pode-se recorrer ao in-game advertasing para garantir a 

presença da marca nos jogos, mesmo sem um jogo próprio. O in-game advertasing 

funciona semelhante a publicidade padrão, onde a empresa patrocina uma 

desenvolvedora de jogos, e eles introduzem no mundo do jogo que estão criando 

anúncios da marca em meios tradicionais de propaganda, por exemplo outdoors, ou 

então são introduzidos como colaborações temporárias em eventos, que podem 

garantir itens especiais aos jogadores. 

A alternativa de se produzir um advergame próprio pode se mostrar árdua, por 

diversas razões além da verba disponível, a criação de um mundo de jogo, ainda mais 

para um produto em especifico, as vezes pode dificultar em acatar o método de 



advergame, mas nesses casos em vez de se ter foco em um mundo para o produto, 

é melhor perceber o universo que o produto se situa atualmente,  o que pode acabar  

ótimos advergames. 

Quando um produto existe no mercado, ele já possui um universo, que é todo 

o nicho ao qual ele pertence, como os concorrentes, outros produtos da marca e os 

público-alvo ao qual ele é destinado. Se esses elementos forem compreendidos e 

explorados da maneira correta, a efetividade dos advergames no público ao qual ele 

destina ser vendido é aumentada, garantindo que o produto de uma maneira ou outra 

seja reconhecido por eles. 

A Intel em 2013 compreendeu essa ideia do universo do produto e optaram por 

criar um advergames desenvolvido pela Hive Digital como campanha publicitaria para 

seu ultrabook 2 em 1, o Game Hero. Como o ultrabook era um produto destinado para 

gamers, eles exploraram exatamente os jogos para apelar a eles, explorando toda a 

história dos jogos em quatro partes que são mundos no jogo, 8-bits, 16-bits, 32/64-

bits e os jogos atuais. O objetivo do jogador é recuperar todas as partes do ultrabook 

que foi espalhado nesses quatro mundos, e cada um deles traz referências de 

diversos jogos populares que marcou os estilos, como Pac-man, Mortal Kombat, 

Diablo, Portal e muitos mais além desses. As referências foram uma maneira da Intel 

mostrar que ela conhece seu público-alvo, e entende o produto que está tentando 

vender. O cuidado e a atenção que a Intel prestou na criação do Game Hero teve 

sucesso, e recebeu várias críticas positivas por partes dos jogadores e da mídia. Essa 

repercussão positiva do jogo garantiu o prêmio de melhor advergame na SBGAMES 

em 2014.  

Game Hero foi um advergame importante na atualidade, mostrou que um 

advergame se for bem analisado e executado consegue impacto no mercado tão bem 

quanto qualquer outra estratégia publicitaria. Ele abriu a mente da comunidade gamer 

em aceitar os advergames como jogos de verdade, mesmo que sem perceber já 

jogaram diversos advergames sem perceber. 



 

Figura 21 Imagem publicitaria do advergame Game Hero 

Como dito anteriormente, se o universo de um produto for estudado e explorado 

de maneira correta, o advergame se torna extremamente efetivo. Essa afirmação não 

está presa somente a produtos materiais, e pode se estender a universos de obras 

literárias e cinematográficas.  

Jogos baseados em filmes e personagens já pré-existentes são práticas 

extremamente comuns desde a época do Atari, com o jogo do E.T. em 1982, que ficou 

conhecido por o pior jogo da história, por culpa de bugs, péssimo desenvolvimento do 

jogo por conta de um prazo curto, jogabilidade pobre, e uma história nada relacionada 

com a do filme. A última razão citada para o fracasso de E.T. no Atari é a maior razão 

de muitos advergames de filmes, livros e histórias em quadrinhos acabar em fracasso, 

não existe fidelidade a fonte material neles, passando a impressão que são apenas 

formas de aumentar um pouco mais a venda da marca, resultando em fracasso de 

vendas e deteriorando a imagem desses tipos de jogos. 



              

                                Figura 22 Foto da capa do jogo E.T. 

Já advergames que foram fieis a suas fontes, pelo menos a um nível mínimo, 

e que apresentaram uma jogabilidade que diverte os jogadores, ficam marcados de 

uma maneira que nem são vistos como advergames, mas como jogos normais, 

ficando livres da imagem manchada que os feitos sem dedicação e fidelidade criaram 

no mercado de jogos, alcançando grandes conquistas. 

Grandes exemplos de advergames de obras já existentes que passam 

despercebidos por todos que são advergames são os jogos da saga The Witcher, 

desenvolvidos pela CD Projekt, que foram baseados nas séries de livros Wiedzmin, 

os jogos da saga Batman Arkham produzido pela Rocksteady Studios e a Warner Bros. 

Games Montréal se baseando no universo do herói da DC comics Batman, The 

Walking Dead que foi desenvolvido e publicado pela Tell Tale games baseado na HQ 

de Robert Kirkman que leva o mesmo nome, Middle Earth: Shadows of Mordor 



desenvolvido pela Monolith Productions se passa no universo literário de O Senhor 

dos Anéis de J.R.R. Tolkien. Todos esses jogos podem ser considerados como 

advergames, pois divulgam universos já existentes e os elementos presentes neles, 

mas não são vistos dessa maneira em decorrência dos grandes orçamentos que são 

destinados a eles para seus desenvolvimentos, os colocando na categoria de jogos 

triplo A. 

 

Figura 23 Imagem de capa do jogo The Walking Dead 

  



 

Figura 24 Imagem de capa do jogo The Witcher 3: Wild Hunt 

 

Figura 25 Imagem da capa do jogo Batman Arkham City 



   

                Figura 26 Imagem da capa do jogo Middle Earth: Shadow of Mordor 

Com os seus grandes orçamentos e enorme promoção, os jogos triplos a 

acabam conseguindo a maior parte da atenção no mercado de jogos e estabelecem 

padrões do que é um jogo bom para os jogadores. Eles são criados com a intenção 

de terem alta qualidade e se destacar como uma promessa de ser um dos melhores 

que a indústria de jogos pode oferecer no ano que forem lançados, e acabam na 

maioria das vezes ganhando diversos prêmios e lucros exorbitantes quando são 

executados  da maneira que são prometidos. 

Todos os advergames com orçamentos triplos A que vimos anteriormente, 

foram indicados ou ganharam os prêmios de melhor jogo do ano nos anos que foram 

lançados. Eles foram reconhecidos por terem ótimo storytelling e jogabilidade 

inovadora e empolgante, e marcaram o gênero de ação e aventura nos videogames 

nas suas próprias maneiras, porque os estúdios se empenharam na execução de seus 



universos, aprofundando a experiência de imersão dos jogadores que tem 

conhecimento das obras originais no mundo jogo, e para os que não possuem esse 

conhecimento o jogo não se torna nem um pouco menos agradável e um ótimo ponto 

de partida para se interessar nesses universos. Por serem tão promissores, quase 

não existe a necessidade de uma grande divulgação para eles, a própria comunidade 

dos jogadores faz esse serviço quando o jogo é lançado, dando suas avaliações na 

internet e/ou nas lojas online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Considerações finais 

 

4.1 Estudo de caso 

 

Voltando agora um pouco, antes de concluirmos esse estudo aprofundado 

sobre os jogos, vamos rever o caso de Pepsiman. Ele foi um advergame severamente 

exagerado na exposição da marca Pepsi, chegando a níveis insanos, mas mesmo 

com essa exposição massiva que os jogadores recebem dentro do jogo e o baixo 

orçamento que possuía, ele conseguiu conquistar a atenção de todos seus jogadores 

na época de seu lançamento, e até mesmo anos depois de anos de seu lançamento, 

seu jogo continuava sendo relevante para a comunidade de jogadores. 

O Pepsiman conseguiu atingir esse nível de repercussão como estratégia 

publicitaria pelo simples fato de que ele é um jogo de videogame. Os jogos de 

videogames são uma opção midiática com expectativa de vida muito longa por estar 

associado com computadores e a internet. 

Uma vez que um jogo é lançado, independente do sucesso que ele faça 

sucesso ou não no seu lançamento, os dados com os quais eles são feitos na maioria 

das vezes podem ser transferidos e armazenados na internet, assim permitindo que 

qualquer possa acessar e jogar o jogo, mesmo que tenha se passado anos desde o 

seu lançamento e seja difícil encontrar uma cópia original. 

Graças a essa fácil acessibilidade foi possível mesmo 12 anos após seu 

lançamento, em 2011, o site Destructoid reanalisa o jogo, dizendo que seu grande 

charme é sua loucura pura, assemelhando-se as propagandas japonesas. E em 2013 

foi incluído na lista de jogos de companhias que prestaram, do site Complex, que 

julgou o jogo divertido e ótimo para quem tem bons reflexos e conseguir tolerar o alto 

nível de advertisses no gameplay do jogo. Por ter recebido reanalises que destacaram 

fortemente a bizarrice do jogo, chamou a atenção de várias pessoas do Youtube, e se 

tornou uma ótima fonte de material para vídeos. 



 

Figura 27 Gameplay de Pepsiman em 2019 

 

4.2 Conclusão 

Após termos visto todos esses advergames, conseguimos ver que os 

advergames são uma estratégia publicitaria com extrema versatilidade, podendo 

atingir qualquer público se for executado adequadamente a quem deseja atingir, pode 

ser feita com qualquer grau de prioridade estratégico, e sua longevidade de vida é 

extremamente duradoura, podendo estar disponível a qualquer um a qualquer 

momento.  

Mesmo que uma empresa não queira também dedicar muito tempo e recurso 

na produção de um jogo, não quer dizer que eles não possam se utilizar dos 

videogames como uma plataforma de promoção da marca e de seus produtos. Elas 

podem optar em acordos de parceria com desenvolvedores para colocar suas marcas 

e produtos como in game merchandising em seus jogos, ou patrocinar times/ 

jogadores de jogos competitivos. 

Em conclusão, podemos ver que os videogames são um meio midiático que 

funciona para diversas estratégias publicitaria que é altamente efetiva em aprofundar 

a relação entre a marca e o consumidor, e que os recursos destinados a publicidade 

nesse meio não é desperdiçado, pois a longevidade, acessibilidade e a atração de 



atenção que os jogos digitais possuem superam a de outros meios e estratégias 

publicitarias, fazendo com que mesmo que pareça que não possua um retorno 

imediato, com o tempo, eventualmente o dinheiro que ali foi investido irá retornar. 
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