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Resumo 
 

O presente artigo visa explorar perspectivas para a análise do design de advergames para 
consumidores de diferentes países e culturas. Advergames têm sido abordados como jogos 
orientados de acordo com uma mensagem publicitária, geralmente envolvendo diferentes 
experiências, interfaces e narrativas para diversos públicos. Entretanto, considerando a 
perspectiva da publicidade global, há pouca pesquisa na área de advergames e influências 
culturais. Desta forma, com base nos estudos de publicidade, marketing e design em 
culturas diferentes, um sistema de perspectivas culturais é abordado, caracterizado por 
heróis, símbolos, rituais e experiências contextuais dentro e fora do advergame. Para isso, a 
metodologia adotada consiste na revisão da literatura publicada em estudos culturais e 
análise do advergame Vem ser Brasil, da marca Brasileira Guaraná Antárctica. 
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Introdução 

Os constantes avanços tecnológicos e a aplicação de diferentes olhares digitais no mercado 

favorecem estudos interdisciplinares, envolvendo design, publicidade e marketing. Os 

consumidores têm um papel significativo no desenvolvimento de um produto ou serviço, 

que ocorre de maneira integrada devido às relações emocionais com a marca. Ao mesmo 

tempo, as mídias sociais se transformam através de mídias colaborativas (TORRES, 2009). 

O público possui mais acesso a críticas externas de produtos e constrói a confiança na 

marca através de respostas de outros consumidores e reviews de produtos.  
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Nesse ínterim, a tentativa de atrair a atenção dos consumidores não é suficiente. É 

necessário pensar em estratégias de engajamento (MCGONIGAL, 2008), que podem ser de 

cunho emocional, físico, intelectual ou espiritual, influenciando a repetição de compra e o 

WOM5 (ZOMERDIJK E VOSS, 2009; VAN DOORN ET AL., 2010). Consequentemente, 

este cenário favorece a aplicação de jogos digitais para funções de marketing, como os 

advergames, já que o nível de engajamento promovido por um jogo é alto. Por exemplo, 

jogadores gastam mais de três bilhões de horas semanais em atividades relacionadas aos 

jogos (McGONIGAL, 2011). 

Os jogos digitais aplicados na publicidade podem estreitar os laços entre marcas e 

consumidores. Seu diferencial é a maneira natural de estabelecer uma comunicação eficaz 

(FREITAS E PATRIOTA, 2011). Segundo Johan Huizinga (1998, p.9-10), “mesmo depois 

de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como uma criação nova do espírito, um 

tesouro a ser conservado pela memória. É transmitido, torna-se tradição.” Isso quer dizer 

que os videogames se tornam parte da cultura e podem ser considerados como um meio 

expressivo de interação (BOGOST, 2007). 

Neste cenário, os advergames surgem como possibilidade de promover relações mais 

eficientes entre consumidores e marcas (FREITAS E PATRIOTA, 2011). Com isso, a 

estratégia dos advergames deve estar atrelada ao público-alvo, incluindo fatores 

demográficos e culturais. Entretanto, há pouca pesquisa que analise as influências culturais 

no comportamento do consumidor a partir de advergames.  

A economia digital e tecnologias como videogames produzem também alternativas de 

conexão entre membros de diferentes culturas, favorecendo laços globais e estratégias de 

marketing e publicidade no contexto da globalização. A grande questão do marketing global 

gira em torno da valorização das similaridades ou das diferenças entre países, porém não há 

como fugir da segmentação do mercado (SALLES, 1993). Além disso, a temática cultural 

está presente na identificação social expressa pelos produtos consumidos por um 

determinado grupo (USUNIER E LEE, 2005). 

No caso de advergames, a consideração de estudos envolvendo aspectos culturais é uma 

oportunidade. Por exemplo, consumidores de diversas culturas tendem a apresentar 

                                                
5 Word-of-mouth ou marketing boca a boca, caracterizado pelo alto poder viral de transmissão, custo baixo e 
mais eficiente do que a mídia tradicional (BERGER E MILKMAN, 2012) 
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diferentes atitudes em relação à integração da mensagem pelo advergame (TERLUTTER E 

CAPELLA, 2013). Isso quer dizer que o design do advergame interfere no comportamento 

do consumidor. Além disso, indivíduos de culturas diferentes tendem a pensar 

diferentemente e tomar decisões de maneiras distintas (PLOCHER, RAU E CHOONG, 

2012), o que reforça a importância das perspectivas culturais em pesquisas de marketing. 

Como os advergames são jogos, é possível que o aspecto cultural do jogo em si, 

caracterizado pela literatura em games studies6, ajude a expandir o entendimento dos 

advergames como publicidade interativa. Em paralelo, também há a diretriz do design de 

games e a incorporação de valores culturais dentro do jogo (KHALED ET AL., 2006). 

Dessa forma, é possível afirmar que questão da cultura e o desenvolvimento de advergames 

gira em torno de dois paradigmas. Primeiro, há a necessidade de entender como os 

jogadores se comportam em diferentes ambientes digitais, através da perspectiva dos estudo 

de games como cultura. Segundo, é importante entender como os advergames são criados 

com o objetivo de atingir um determinado público-alvo.  

O presente estudo procura ampliar as perspectivas relacionadas aos padrões e características 

do design de advergames. Para isso, perspectivas culturais aplicadas aos jogos digitais e 

estratégias de marketing e publicidade em diferentes públicos são analisadas nesta pesquisa. 

Advergames, publicidade e persuasão 

Os advergames pertencem à família dos jogos persuasivos, ou seja, jogos que induzem 

determinados comportamentos e ações dos jogadores (BOGOST, 2007). Isso significa que 

as regras, as mecânicas, a interface visual e a narrativa irão influenciar a maneira como o 

jogador percebe e interage com a mensagem. De acordo com BOGOST (2007), este fator 

pode ser caracterizado por uma retórica “procedural”. Desta forma, a tentativa de persuasão 

é representada pelo o que o jogador faz no jogo. Em publicidade, retórica pode ser 

relacionada com textos e aspectos visuais e simbólicos (SCOTT, 1994). Ao combinar o 

caráter persuasivo do jogo com o poder de convencimento da publicidade, os advergames 

se tornam uma ferramenta poderosa, de caráter simbólico e significativo. 

                                                
6 Assim como o cinema e literatura, os jogos podem ser considerados como parte da produção cultural, 
compostos por narrativas lúdicas e construções de identidades culturais e pessoais (RAESSENS, 2006) 
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Os advergames são criados para funcionar como publicidade para promover marcas, se 

misturando com formas tradicionais de jogos (KRETCHMER, 2005). O game propriamente 

dito é centralizado em torno de uma marca e atrai atenção ao conteúdo interativo 

(CAUBERGHE E PELSMACKER, 2010). Além disso, os advergames podem ser 

utilizados para promover marketing político (SANTOS E RIBEIRO, 2014), o que valoriza 

o poder publicitário do jogo. 

Desta forma, os advergames combinam duas características persuasivas: a natureza do jogo 

e a mensagem publicitária. Isto faz com que seja necessário entender a mensagem e as 

características do design do advergame. 

Cultura, jogos digitais e publicidade 

Considerando diferentes culturas, Hernandez et al. (2004) mostraram que membros de 

diferentes países, no caso México, Peru e Estados Unidos, possuem diferentes reações e 

atitudes em relação aos advergames e em relação à marca. Neste caso, a diferença foi 

encontrada na integração e congruência da marca em relação ao advergame, reforçando a 

ideia de que se a marca não está devidamente integrada ao jogo, este será percebido como 

algo intrusivo, gerando atitudes negativas. Este estudo ainda trouxe a oportunidade de 

questionar se há diferentes gêneros ou preferências que possam ser incorporados nos 

advergames.  

Em paralelo, considerando jogos persuasivos, Khaled et al. (2006) desenvolveram 

estratégias de desenvolvimento dos jogos que incluem metáforas relacionadas às dimensões 

culturais de Hofstede (2001). Por exemplo, para culturas classificadas como coletivistas, a 

formação de opinião através do grupo pode ser considerada como mais importante do que 

objetivos pessoais. Esse aspecto coloca o design do jogo em questão. É importante que 

determinados elementos do jogo sejam adaptados, tendo em vista o objetivo do jogo. 

Em publicidade, a transmissão de valores através da mídia tem extrema influência na 

personalidade do consumidor (DE MOOJI E HOFSTEDE, 2010). Isto é, se a peça 

publicitária atinge e propaga uma mensagem que promove os valores culturais de um grupo 

positivamente, é possível que haja mais impacto no comportamento do consumidor. Desta 

forma, a maneira de como a mensagem é comunicada interfere na eficácia da campanha 

publicitária. Por exemplo, os comerciais de TV nos E.U.A são menos informativos do que 
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os comerciais na Austrália, Canadá, Equador, Irlanda, França e Alemanha USUNIER E 

LEE, 2005). 

O crescimento do mercado mundial de marcas e indústrias trouxe como importância a 

investigação da eficácia de peças publicitárias em línguas estrangeiras, inclusive sobre a 

influência da língua na memorização da mensagem sobre a marca (HERNANDEZ E 

MINOR, 2015). 

O processo de persuasão e padrões emocionais podem ser influenciados culturalmente 

(ORTH, KOENIG E FIRBASOVA, 2007). É possível que membros de um determinado 

grupo codifiquem a mensagem persuasiva de maneira diferente. Desta forma, o processo de 

desenvolvimento e concepção da mensagem deve estar situado de acordo com as 

características demográficas do público-alvo. A orientação cultural pode influenciar 

aspectos persuasivos, envolvendo elementos como motivação para consumir o produto, a 

percepção das características do produto e a consideração da opinião de outros membros do 

mesmo grupo (AARKER E MAHESWARAN, 1997). 

A consideração do contexto em ambientes culturais é extremamente necessária, já que 

cultura é um conceito compartilhado, podendo ser representado por hábitos e significados 

aceitos coletivamente (USUNIER E LEE, 2005). 

Analisando pelo viés do marketing em websites, por exemplo, as representações visuais 

como as cores de fundo podem estar atreladas às preferências culturais (HERMEKING, 

2005). Portanto é possível que o design dos advergames, considerando a interface visual e 

suas mecânicas de interação tenham efeitos significativos no comportamento do 

consumidor. Comparando com o estudo de Marcus e Gould (2000), websites de diferentes 

países possuem características específicas expressas pelo design do site. Entretanto, há 

pouca pesquisa na área de influências culturais em jogos, particularmente pelo design de 

interação. Por exemplo, aspectos como simplicidade de navegação e metáforas visuais 

podem ser incorporadas pelos jogos como maneira de se adaptar à audiência. 

Perspectivas culturais 

Os advergames carregam alto poder simbólico, com o objetivo de promover a imersão do 

consumidor dentro do universo lúdico, promovendo a experimentação do contexto das 
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marcas (ROCHA, 2010). Considerando a questão cultural, é possível que este fator 

simbólico seja uma variável expressa pela experiência promovida pelo jogo e pelo design 

da interface. 

De acordo com Luna e Gupta (2001), aspectos culturais interferem no comportamento do 

consumidor, a partir do momento em que este comportamento é imitado, aceito ou rejeitado 

pelos outros membros da sociedade. Pela comunicação proposta por ações de marketing, 

Luna e Gupta (2001) apresentam os valores culturais como as manifestações do herói, dos 

rituais e dos símbolos. Em paralelo, Murray (2006) defende que a perspectiva cultural 

aplicada ao jogo pode ser traduzida em rituais, caracterizados pelas regras do jogo e 

contínuo gameplay, e narrativas expressas pelos mitos, lendas e heróis. 

Perspectiva do Herói 

O entendimento da identificação do papel do herói em atos de consumo pode ser abordado 

de maneira cultural. Por exemplo, na cultura Americana o personagem do herói masculino 

representa a afirmação de uma certa “virilidade” através do consumo simbólico de marcas 

como Harley Davidson (HOLT E THOMPSON, 2004). Com isso, há uma valorização 

mitológica em torno do herói. De acordo com Holt e Thompson (2004), estes heróis 

masculinos muito se assemelham aos personagens de James Bond, Dirty Harry, Rambo e 

Indiana Jones. 

De outro modo, a manifestação do herói defendida por Luna e Gupta (2001) traz como 

influência a combinação do papel de outros membros do grupo ou formadores de opinião 

presentes na cultura em questão. Ao mesmo tempo, é possível que haja uma associação 

entre o influenciador e uma marca, como uma celebridade e um produto específico, por 

exemplo. Porém, em questão dos jogos, a perspectiva do herói muito se assemelha à 

perspectiva do personagem em si. Rocha (2014) analisou a narrativa do jogo comercial 

Bioshock Infinite (BI), buscando entender funções de arquétipos de personagens 

promovidos pela diegese7 do jogo, incluindo sujeito, objetos e cenários. Embora a análise 

de Rocha (2014) seja voltada para os personagens do jogo BI, este jogo não é um 

advergame, ou seja, ainda é necessário ampliar o papel dos heróis neste contexto. 

Perspectiva Simbólica 
                                                
7 Em estudos de jogos, diegese pode ser considerada como o universo em que a história acontece ou o 
gameworld narrativo (FRAGOSO, 2011) 
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No modelo de Luna e Gupta (2001), símbolos são constituídos por objetos ou artefatos que 

carregam significado para membros de uma determinada cultura, como por exemplo a 

língua e produtos relacionados a uma marca. No caso dos advergames, é possível que este 

nível simbólico esteja atrelado à marca incorporada pelo advergame em si. De acordo com 

Rocha (2010), as perspectivas simbólicas estão atreladas às perspectivas estéticas do jogo, 

principalmente no que diz respeito à identidade visual da marca e experimentação através 

do conteúdo e cenário do jogo. 

Perspectiva dos Rituais 

Em estudos de marketing e cultura, rituais representam a maneira como as pessoas de um 

grupo específico se comportam em determinadas situações, seguindo normas subjetivas 

(LUNA E GUPTA, 2001). Coincidentemente, em pesquisas de Teoria do Consumo, 

assuntos relacionados às práticas ritualísticas e histórias dos consumidores em relação à 

marca favorecem a identificação de hábitos de consumo, como a compra por impulso e 

influência familiar (ARNOULD E THOMPSON, 2005). No caso dos jogos digitais, Khaled 

et al. (2006) analisaram estratégias de comportamento dentro de jogos persuasivos. Por 

exemplo, jogadores de culturas que valorizam o coletivo podem preferir a resolver 

problemas em conjunto. Neste cenário, é possível identificar maneiras diferentes de jogar 

um determinado jogo. Ao mesmo tempo, rituais em comportamento do consumidor podem 

estar atrelados a combinações de outros fatores, tais como motivação, atributos do produto 

(incluindo preço) e opinião coletiva.  

Perspectiva Contextual 

Contexto em jogos envolvem o ambiente da performance do jogo e o contexto 

sociocultural, que pode incluir experiências anteriores com outros jogos (MÄYRÄ, 2007). 

Além disso, é importante ressaltar que a produção de jogos e a aceitação da tecnologia 

também refletem valores e normas culturais (MÄYRÄ, 2007). Isso quer dizer que o 

contexto em que o advergame é inserido pode influenciar a maneira como a mensagem é 

percebida pelos consumidores.  

 
No caso de jogos online, a forma como as pessoas se comunicam e jogam o jogo podem ser 

fatores determinantes da cultura do jogador (FRAGOSO, 2014). Em diferentes culturas, 

informações compartilhadas pelo senso comum podem ser mais importantes do que as 
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características do produto (AARKER E MAHESWARAN, 1997). Isto coloca em questão 

que dentro do advergame é possível que membros de diferentes culturas tenham mais 

interesse no fator viral do jogo do que a experiência individual. 

METODOLOGIA 

Considerando os principais fatores de análise das perspectivas culturais e os advergames, 

identifica-se o seguinte problema de pesquisa: Como as estratégias de publicidade são 

integradas em advergames para culturas específicas? Conforme a análise bibliográfica 

(Tabela 1), delineamos quatro perspectivas culturais: heróis, símbolos, rituais e contexto. A 

próxima etapa planejada pela pesquisa é a análise de um advergame focado em uma cultura. 

Nesse cenário, buscamos advergames em diversas plataformas, principalmente em celular.  

O critério estabelecido para a escolha do advergame segue os seguintes fundamentos8: 

(1) O advergame deve ser produzido na língua nativa do público alvo 

(2) A marca representada pelo advergame deve ser nacional 

Desta forma, o advergame escolhido para o estudo de caso no presente estudo é o jogo Vem 

ser Brasil9, da marca Brasileira Guaraná Antarctica. 

Tabela 1 Perspectivas culturais e características propostas pela revisão bibliográfica 

PERSPECTIVAS CULTURAIS CARACTERÍSTICAS 

Perspectiva do Herói Influência dos outros membros da sociedade, contexto 
social (LUNA E GUPTA, 2001); arquétipos de personagens 
(ROCHA, 2014) 

Perspectiva dos Rituais Narrativas, regras e gameplay (MURRAY, 2006) 
Perspectiva Simbólica Objetos e artefatos (LUNA E GUPTA, 2001) 
Perspectiva Contextual Experiências anteriores com outros jogos (MÄYRÄ, 2007).   
 
O caso do jogo Vem ser Brasil 

Em 2014, a marca Guaraná Antarctica criou o advergame para celular com o tema da Copa 

do Mundo, reforçando a relação entre futebol e a torcida (Vem ser Brasil). No jogo, o 

objetivo do jogador é converter os demais personagens em torcedores do Brasil. Para isso, o 

jogador controla um personagem que percorre as cidades da Copa do Mundo, 

                                                
8 Baseados nos quatro elementos culturais defendidos por Usunier e Lee (2005), tais como: língua, 
instituições, produção material e produção simbólica (USUNIER E LEE, 2005) 
9 http://www.guaranaantarctica.com.br/vemserbrasil 
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transformando os demais personagens em torcedores, coletando os itens (guaraná em fruta) 

e finalizando as missões do jogo. As mecânicas do jogo permitem que o jogador perca, mas 

comece a jogar logo em seguida. Também é possível comprar itens na loja do jogo com os 

pontos recebidos pelos itens coletados. A marca do Guaraná é reduzida apenas à fruta 

guaraná e às cores (vermelho, verde e branco). Para realizar a análise do jogo, buscamos 

identificar os elementos propostos na revisão bibliográfica (heróis, símbolos, rituais e 

contexto). 

 
Figura 1 Personagem controlado pelo jogador coleta os guaranás (frutas) no cenário do Rio de Janeiro. 

Fonte: Tela capturada do jogo em celular pelos autores 

Herói – O personagem pode ser considerado o herói do jogo (Figura 1). A imagem do 

torcedor brasileiro tende a ser muito semelhante à perspectiva do torcedor brasileiro que é 

personificada pelo rosto pintado de verde-amarelo e vestimentas nas cores verde-amarelo 

(GASTALDO, 2002). Considerando a diegese do advergame expressa pelo cenário, há 

diferentes pontos do advergame em que o personagem atinge o objetivo do jogo. Durante 

este momento, todos os personagens gritam em coro “Vai Brasil”. Outra maneira de 

analisar o potencial “heroico” do advergame é através da capacidade viral do jogo e do 

compartilhamento em redes sociais. Por exemplo, é possível que para que o jogador tenha 

interesse em jogar o jogo os amigos estejam envolvidos. Além disso, o advergame permite 

que o usuário consulte a lista de campeões. Com isso, a perspectiva do herói pode ser 

transferida ou para o jogador em si ou para os amigos.  

Símbolos – Símbolos são representados pelos objetos e artefatos do jogo. No caso do 

advergame Vem ser Brasil, os símbolos são expressos pela marca do Guaraná e as cores da 

marca (verde, vermelho e branco), as frutas de guaraná, bandeira do Brasil e cores (verde e 

amarelo) e os obstáculos (cone, skate, hidrante, bola, buracos, castelo de areia, pipa).  
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Rituais – Rituais podem ser considerados como as regras do jogo e como o jogador joga o 

jogo. No caso do advergame Vem ser Brasil, não há longos tutoriais no início do jogo. 

Além disso, quando o jogador interage pela segunda vez, não há indicação de como jogar o 

jogo, já que as mecânicas são simples. O personagem percorre o espaço sem tempo para 

finalizar. Os limites do jogo são os obstáculos e a velocidade, que aumenta de acordo com 

os avanços no jogo. 

Contexto – O contexto do jogo é a Copa do Mundo. Isto reforça que advergames tendem a 

seguir elementos contextuais que vão além do jogo em si. Como o jogo tenta reforçar a 

questão da “brasilidade10” dentro do contexto Copa do Mundo é como se o jogo fosse parte 

da rotina do consumidor. 

Considerando os valores culturais da mensagem, o tema do jogo carrega um sentido de 

“conquista”, semelhante ao identificado por Gastaldo (2002) em anúncios da Copa do 

Mundo de 1998, como uma alusão a um Brasil que “pinta a França de verde-amarelo”, 

através de uma construção do brasileiro como um personagem que “conquista todos por 

onde passa com sua calorosa afetividade” (GASTALDO, 2002, p.134). 

A carga temática do jogo é expressa em todos os elementos delineados pela interface do 

jogo e gameplay. Apesar de estar relacionado à Copa do Mundo de futebol, o advergame 

não mostra elementos relacionados ao futebol explicitamente. É possível que a relação entre 

Copa do Mundo e futebol esteja representada pelo uso da vuvuzela (Figura 1) carregada 

pelo personagem inicial. Além disso, como o jogo foi lançado em época de Copa do 

Mundo, presume-se que o jogador vá entender a mensagem e associar à Copa do Mundo de 

futebol. Com isso, a experiência do tema mostra-se extremamente imprescindível para o 

entendimento da mensagem. Considerando este fator, é possível expandir as perspectivas 

culturais em subcategorias, tais como a influência dos outros jogadores, o tema e as 

características do gameplay. 

Possibilidades de aplicação culturais em advergames 

O caso analisado na presente pesquisa, através do advergame Vem ser Brasil abriu o leque 

de possibilidades para a aplicação cultural em diferentes elementos do jogo para a 

publicidade (Tabela 2). Embora as perspectivas delineadas pela bibliografia são de extrema 
                                                
10 Fonte: http://www.dm9ddb.com.br/?p=3252 
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importância, também foram identificadas subcategorias a serem adicionadas a cada 

perspectiva. Por exemplo, a perspectiva do herói pode ser ampliada dentro e fora do jogo, 

como o jogador, os demais jogadores (Figura 2) e o personagem. Como Freitas e Patriota 

(2011) mencionam, os conteúdos são impostos a partir das escolhas individuais. Isso quer 

dizer que o consumidor possui um papel ativo no processo de decisão de compra e 

experimentação de mensagens publicitárias nos advergames. 

 
Figura 2 Placar de pontuação dos jogadores. Fonte: Tela capturada do jogo em celular pelos autores 

Além disso é possível classificar os símbolos em duas categorias: símbolos relacionados à 

marca, como as cores, o guaraná (fruta) e os símbolos relacionados à narrativa do jogo, 

como o castelo de areia, por exemplo. �A questão dos rituais também pode estar 

relacionada tanto às regras quanto à performance do jogador. No caso do contexto, é 

possível que a carga temática tenha valor significativo na eficácia do advergame. Além 

disso, é importante considerar o ambiente do jogo. Por exemplo, características de um jogo 

de celular podem ser diferentes das características de um jogo online que é geralmente 

apresentado em websites.  

Tabela 2 Perspectivas culturais e subcategorias 

PERSPECTIVAS CULTURAIS CATEGORIAS 
Perspectiva do Herói Herói jogador 

Herói personagem 
Os outros heróis 

Perspectiva dos símbolos Símbolos da marca 
Símbolos da narrativa do jogo 

Perspectiva dos rituais Rituais do jogo 
Rituais do jogador 

Perspectiva do contexto Contexto da narrativa (tema) 
Contexto do jogador (experiência como jogador) 
Contexto do jogo (ambiente) 
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Considerações finais 

O presente artigo buscou apresentar as propostas e perspectivas que possam delinear a 

influência cultural em advergames tanto pelo gameplay quanto pelo design do jogo. Ao 

analisar as vertentes dos heróis, é possível que haja uma valorização da opinião dos outros 

membros do grupo na experiência do advergame, representada pela adoção de leaderboards 

e rankings no jogo. Além disso, como é possível compartilhar os pontos nas redes sociais, a 

influência da opinião dos outros também pode impactar no comportamento do consumidor.  

Considerando a perspectiva dos rituais, foi possível delinear duas maneiras de estudar 

advergames em diferentes culturas. Primeiro, é necessário entender a visão do jogador, 

incluindo o ponto de vista das atitudes em relação à marca e em relação às experiências 

com outros jogos. Segundo, as mecânicas do jogo fazem com que o jogador experimente o 

ambiente lúdico e persuasivo relacionado à marca. Simultaneamente, a perspectiva 

simbólica se manifesta da mesma maneira a suportar as perspectivas “ritualísticas”. Isso 

quer dizer que a consideração da marca e do consumidor é a chave para a manipulação dos 

elementos dentro do advergame. 

Por outro lado, a perspectiva do contexto abre a possibilidade de experimentação no campo 

do ambiente em que os jogadores jogam os advergames. Por exemplo, jogos de celular e de 

realidade aumentada podem influenciar membros de diferentes grupos de maneira distinta. 

Além disso, a consideração temática pode ser eficiente para segmentação de ações 

publicitárias em diferentes culturas. Como foi analisado no advergame Vem ser Brasil, o 

tema do jogo é voltado a torcida brasileira de futebol, situando o advergame no contexto da 

Copa do Mundo de 2014. Coincidentemente, a identificação com o tema pode produzir 

mais reconhecimento de marca e aumentar o poder viral do jogo.  

A principal limitação do presente estudo está relacionada à opinião dos consumidores em 

relação aos advergames e à marca. Como cultura é construída socialmente, é possível que 

muitas características culturais estejam imersas na maneira como os jogadores 

compartilham ou jogam o advergame. Além disso, não há como controlar a produção de 

conteúdo apenas por um lado. As audiências manipulam e transformam o conteúdo da 

maneira que eles entendem através de ações participativas e colaborativas (JENKINS, 

2006). Portanto, no futuro, é necessário entender as perspectivas dos jogadores e dos 

consumidores em relação ao jogo antes e depois da implementação do advergame. 
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