
Jogos Digitais - Como eles podem ajudar o seu 

negócio 

 

A indústria dos jogos eletrônicos se desenvolveu muito e hoje é um 

dos setores que mais movimentam a economia mundial. A influência 

dos games é tanta que ela pode ser refletida na cultura pop. 

 

Personagens dos games, tais como Pacman, Sonic, Mario e Lara 

Croft, são reconhecidos até mesmo pelo público que não é adepto dos 

jogos eletrônicos.  

 

Não é à toa que tais personagens há tempos dividem os holofotes da 

popularidade ao lado dos também icônicos: Batman, Superman, 

Bruce Lee e outros. 

 

Inclusive, os jogos eletrônicos são tão populares que até personagens 

de outras mídias migram para o universo dos games. A prova disso é 

James Bond e Indiana Jones que não aprecem apenas em filmes, eles 

também protagonizam jogos. 

 

Jogos eletrônicos também podem ser educativos e excelentes 

maneiras de exercitar a coordenação motora. Tanta influência na vida 

moderna os tornou também ferramenta para algo muito importante: 

o Marketing. 

 

Marketing Digital entra na jogada 

 

Hoje em dia há uma enxurrada de games e dispositivos sendo 

lançados no mercado. Além disso, a popularização de dispositivos 

móveis, como, por exemplo, smartphones e tablets, facilitam o 

acesso a games.  

 

Nesse contexto está cada vez mais comum encontrarmos pessoas 

jogando em diversas situações e ambientes, tais como metrôs, no 

ponto de ônibus, no shopping center ou no consultório médico.  

 

Quando o assunto são jogos eletrônicos é possível encontrar vários 

tipos deles e para os mais variados tipos de público. Sendo assim, 

quem pensa que apenas adolescentes apreciam games está 

enganado. 

 



Por isso que em tempos de Marketing Digital, quem faz parte do 

universo do empreendedorismo consegue enxergar nos jogos um 

potencial enorme de vendas e interação com o público. 

 

Se hoje em dia até o Marketing migrou para o lado digital da força, 

há a oportunidade para as empresas utilizarem os jogos digitais com 

o objetivo de divulgar produtos e criar engajamento com a marca. 

 

A era da gamificação 

 

A gamificação, algumas vezes também chamada de “ludificação”, 

consiste na utilização das dinâmicas dos jogos com o objetivo de 

engajar pessoas, solucionar problemas, incentivar ações e 

comportamentos em qualquer tipo de ambiente. 

 

Nesse caso, a gamificação pode ser utilizada no setor da educação, 

por exemplo, por meio de práticas interativas. Um caso prático disso 

são alguns jogos criados para plataformas de Ead, o Ensino à 

Distância. 

 

O uso da gamificação no gerenciamento de um negócio pode ser feito 

de várias maneiras. Uma delas é estabelecer metas e missões para os 

integrantes da equipe. Caso forem elas cumpridas, renderão prêmios 

e pontuações em um determinado período. 

 

Além disso, o empreendedor pode acrescentar em sua estratégia 

determinadas dinâmicas que conduzem o cliente a interagir com o 

seu negócio e com os seus amigos, especialmente dentro das redes 

sociais. 

 

Hoje em dia, milhões de usuários utilizam Instagram e Facebook. O 

Brasil, por exemplo, é um dos países que mais conta com pessoas 

conectadas nas redes sociais.  

 

Por essa razão, não é exagero afirmar que uma boa parcela dos seus 

clientes poderá interagir com o seu negócio por meio dos jogos 

digitais. 

 

Se o seu negócio atua no meio esportivo, por exemplo, uma dica é 

incentivar um game para a montagem de seleções de futebol. Por 

outro lado, se o seu negócio é um restaurante, pode elaborar um 

game que consiste na criação de receitas. 



 

Ao pensar em gincanas e desafios divertidos, o empreendedor faz 

com que a marca do seu negócio tenha mais visibilidade no ambiente 

virtual especialmente por meio dos compartilhamentos. 

 

Além disso, esse tipo de interação estimula o engajamento por parte 

dos seus seguidores, bem como permite captar e gerar mais leads, 

que são os seus clientes em potencial e constituem peças importantes 

para o Marketing Digital. 

 

Os benefícios que os jogos digitais trazem para o seu 

negócio 

 

Mais do que meros instrumentos de descontração e brincadeiras, os 

jogos digitais podem exercer um importante papel para auxiliar o 

empreendedor a gerenciar um negócio. 

 

Alguns dos benefícios que eles apresentam para a empresa são 

evidentes. Vamos entender quais são os principais a seguir.  

 

Reduz a distância entre a empresa e os clientes  

 

Muitas empresas que buscam captar leads e convertê-los em seus 

clientes terão mais facilidade por meio dos jogos digitais, pois eles 

possuem condições de gerar mais empatia e interesse pela marca. 

 

Interação mais intensa entre o negócio e o público  

 

Os jogos, de uma forma geral, criam mais engajamento com a marca 

porque estimulam o público a realizar algum objetivo. Além disso, ao 

interagir por meio dos games, o cliente passa a se sentir como parte 

da empresa. 

 

Grande potencial de compartilhamento  

 

Em época de redes sociais, é interessante pensar em dinâmicas de 

jogos digitais que incentivem o compartilhamento de algum conteúdo 

relevante relacionado à sua empresa. Isso resulta em mídia 

espontânea e mais pessoas interessadas. 

 

O seu negócio se torna mais conhecido  

 



O seu empreendimento ganha mais reconhecimento para mais 

pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Por essa razão, os 

jogos digitais se consolidam como uma nova abordagem para 

promover uma aproximação com mais clientes. 

 

... E que comecem os jogos 

 

Que os jogos digitais podem trazer várias vantagens para o seu 

negócio não há dúvidas. No entanto, é preciso estar atento para o 

modo como eles serão aplicados por você. 

 

Sendo assim você pode solicitar os serviços de um programador 

especialista em criação de jogos e ter à disposição um game próprio 

para divulgar a sua marca, ou lançar um produto ou alguma outra 

estratégia coerente no momento. 

 

Contudo, é fundamental que o game utilizado tenha uma dinâmica 

simples, que não seja complexa demais para os clientes e que tenha 

uma boa relação com o nicho da sua empresa. Sendo assim, confira 

abaixo alguns pontos a serem observados para a elaboração dos 

games.  

 

Estabeleça regras imutáveis 

 

É frustrante para o cliente saber que a todo instante as normas são 

alteradas. Isso dificulta a interação, torna o jogo confuso e é um 

convite para o cliente desistir. 

 

Por isso, para fisgar de uma vez por todas o seu público, estabeleça 

para o game regras que sejam de fácil entendimento e que não 

sofram alterações ao longo do tempo. 

 

Resultados diversificados 

 

Outro ponto fundamental para criar mais interesse, é que a cada 

vitória ou desafio superado, os participantes conquistem resultados 

diferenciados. Isso possibilita que clientes sejam estimulados a 

avançar nas fases do jogo. 

 

Avalie os resultados 

 



Estimule a competitividade! É necessário que o público saiba quais 

foram os melhores resultados e quais são os níveis de pontuação que 

devem ser alcançados. Também é interessante estipular premiações 

diferenciadas para os melhores desempenhos. 

 

Não ofereça tudo de bandeja 

 

É fundamental que a dinâmica do jogo seja viável para qualquer 

participante do seu público-alvo. Porém, é importante estabelecer um 

mínimo de dificuldade para o jogo adotado. 

 

Um game muito fácil logo perde a capacidade de criar engajamento 

com o cliente, o fazendo ficar desestimulado. O jogador precisa fazer 

algum tipo de esforço para ser valorizado.  

 

Sendo assim, é importante entender como é o perfil do seu 

público-alvo e assim ter uma noção precisa de quais os tipos de 

desafios estariam dispostos a fazer. 

 

Entretanto, é importante, nesse caso, conhecer bastante o perfil da 

persona que você traçou para a sua estratégia de Marketing Digital. 

 

Os Advergames atacam 

 

Quando falamos em jogos digitais ajudando o seu negócio, é bom 

termos em mente que eles podem ser utilizados de maneiras 

diferenciadas. Uma delas é por meio dos Advergames, já a outra diz 

respeito ao In Game Advertising. 

 

O conceito de Advergame é a união dos termos advertising e game. 

Se formos traduzir esse neologismo para o nosso bom e velho 

português, teremos a união das palavras propaganda (advertising) e 

jogos (games).  

 

Em suma, é possível afirmar que os Advergames consistem em jogos 

criados basicamente para as empresas, ou seja, os empreendedores 

pagam as produtoras de games para terem a sua imagem divulgada 

dentro do jogo (in-game ad).  

 

No entanto, o Advergame vai além disso, pois todo o enredo, o 

conceito dos personagens e cenários são basicamente voltados para 

divulgar e promover a marca. 



 

Por isso, é possível concluir que o advergame é uma faceta do atual 

Marketing Digital, que mostra o quanto um empreendimento pode 

utilizar e se beneficiar de uma tecnologia moderna, no caso, os jogos 

digitais como ferramenta de marketing.  

 

Sendo assim, a proposta do Advergame é desenvolver todo o jogo 

com o objetivo de promover um produto ou marca. 

 

Outro dado pertinente, é que no atual contexto, os jogos adquirem a 

função de atuarem como uma sofisticada mídia eletrônica de 

simulação da realidade.  

 

Sendo assim, quem joga um game digital se torna um personagem 

ativo, que efetua as suas próprias escolhas e não é um mero 

espectador.  

 

Essa característica permite que o jogador obtenha uma experiência 

única e de completa imersão na história. Ou seja, ele assume o papel 

do personagem e decide como será o destino.  

 

Esse aspecto de imersão assegura o grande sucesso dos jogos nos 

dias de hoje não apenas para crianças, mas para todas as idades, 

abrindo espaço para as empresas adotarem os Advergames. 

 

Engana-se quem pensa que os Advergames são um produto do século 

XXI. Os games, de uma forma geral ao longo do tempo foram tão 

importantes no dia a dia dos consumidores que os primeiros 

Advergames foram criados ainda no começo dos anos 80. 

 

Exemplos disso são as empresas General Foods e a Pepsi que 

encomendaram jogos para o Atari 2600, console que naquele período 

era um dos pontos altos da tecnologia em games. 

 

Os games desenvolvidos para ambas as empresas apresentavam os 

seus produtos. Na ocasião, os cartuchos eram distribuídos para os 

clientes por meio de promoções.  

 

O game da General Foods foi desenvolvido no ano de 1983. A 

narrativa do jogo foi desenvolvida em torno do seu principal produto 

na época, o Kool-Aid, e da sua mascote, o Kool-Aid Man.  

 

https://www.ambev.com.br/marcas/refrigerantes/pepsi


Nesse caso, como um bom game necessita de um personagem 

carismático, a empresa adotou a sua própria mascote. 

 

Porém, um dos casos interessante de advergames que fizeram 

sucesso na época foi uma alfinetada que a Coca-Cola deu na sua 

principal concorrente: a Pepsi.  

 

O jogo “provocador”, também desenvolvido para o Atari 2600, foi 

criado em 1983 e era uma adaptação do sucesso Space Invaders. 

 

Em Space Invaders, a dinâmica consiste no jogador destruir o maior 

número de naves alienígenas possível. Porém, na versão conhecida 

como Pepsi Invaders, o jogo trocou as naves especiais por letras que 

formavam o nome da concorrente. 

 

Brincadeiras à parte, o fato é que com o passar dos anos os 

Advergames sempre possibilitou que empreendedorismo e jogos 

eletrônicos andassem de mãos dadas.  

 

Outros exemplos de empresas que já fizeram uso dos Advergames 

são a Elma Chips e o McDonalds. 
 

A hora do In Game Advertising 

 

O Marketing Digital também pode se beneficiar de outro conceito 

conhecido como In Game Advertising.  

 

Nesse caso, o In Game Advertising consiste no ato de introduzir 

anúncios publicitários dentro dos jogos. Estes anúncios geralmente 

podem ser conhecidos como Static in-game ad, que são estáticos, ou 

Dynamic in-game ad, que são dinâmicos.  

 

Os estáticos consistem basicamente em anúncios de patrocinadores 

do jogo. Sendo assim, as suas marcas e produtos já aparecem 

inseridas na programação e não podem sofrer mudanças.  

 

Por outro lado, os dinâmicos podem sofrer alterações tanto em tempo 

real quanto por meio de atualizações. Em determinadas situações as 

mudanças podem ser por meio de uma região geográfica específica.  

 

Esses anúncios dinâmicos são controlados por agências especializadas 

em criar jogos para Marketing e podem ser encontrados em outdoors, 

https://www.mcdonalds.com.br/


banners, cartazes e outros formatos de mídia, ampliando a imersão 

que o cliente tem no jogo. 

 

Além disso, é importante saber também como a propaganda pode ser 

inserida no jogo. Sendo assim, são de duas maneiras.  

 

Integrada na Trama 

 

Nesse caso, um produto real ou alguma marca é colocada no game 

de um modo funcional, ou seja, contendo relevância para a narrativa 

e auxiliando o jogador no andamento da partida. 

 

Integrada no Gameplay 

 

Nessa situação, o gamer tem a possibilidade de interagir com as 

marcas ou produtos inseridos no jogo, porém se não o fizer, isso não 

muda em nada a dinâmica da partida. 

 

Ainda sobre a propaganda Integrada no Gameplay, também 

conhecidas como IGAs, a mesma pode ser Pre Game (que são 

apresentadas antes do jogo), Around the Game (são mostradas por 

meio de banners durante a partida) e, por fim, a Inter Level Game. 

 

Nesse último caso, elas são apresentadas em pausas que ocorrem 

durante a partida, como, por exemplo, durante a passagem de uma 

fase para a outra. 

 

Uma informação que mostra que empreendedorismo e jogos 

eletrônicos há tempos forma um casamento perfeito é o fato de que o 

primeiro anúncio publicitário inserido em um game foram os banners 

da Marlboro nos jogos de corrida da SEGA. Isso ainda no início da 

década de 80.  

 

Há ainda também o caso de 1991, ano em que a Mc Vities Penguin, 

fabricante do chocolate Penguin, introduziu o seu mascote no jogo 

James Pond – RoboCod. Graças a esse feito, a empresa superou 

naquele momento a sua concorrente Kit Kat. 

 

Os Jogos Digitais para estimular o perfil 

empreendedor 

 



Hoje em dia, diante da importância da presença online, quem tem um 

empreendimento deve pensar em uma boa hospedagem para o site 

da empresa. 

 

A hospedagem compartilhada é uma boa alternativa para sites 

institucionais, mas se o negócio for um e-commerce, uma 

hospedagem VPS possui todos os recursos para um bom 

desempenho. 

 

Esse tipo de hospedagem assegura um bom uptime, bem como 

suporta picos de tráfego elevados que esses projetos podem 

apresentar.  

 

No entanto, contar apenas com uma hospedagem de sites qualificada 

não é o bastante para o seu negócio. É necessário pensar em 

maneiras de interação com os seus leads. É aí que os games podem 

ajudar você. 

 

Os games eletrônicos atingiram um nível de popularidade tão elevado 

que, dependendo da maneira como você os utiliza em seu negócio, 

pode criar um bom engajamento entre marca e cliente. 

 

No entanto, vale lembrar de outra característica dos jogos digitais em 

se tratando de empreendedorismo: a capacidade de desenvolver um 

perfil competitivo e estratégico. 

 

Isso é verdade, pois se você quer aprender como atuar no mundo dos 

negócios, alguns jogos podem auxiliar afinal, muitos deles 

contemplam conceitos fundamentais a qualquer empreendedor, tais 

como raciocínio, estratégia e capacidade de superar desafios. 

 

Nesse caso, separamos alguns games digitais que podem ser um bom 

exercício para o empreendedor treinar as suas habilidades 

estratégicas. Confira!  

 

Championship Manager 

 

Investir em um time de futebol implica possuir um bom conhecimento 

de negócios, afinal, o empresário vai lidar com contratos, com altas 

cifras e até deverá compreender como gerenciar pessoas. 

 

https://www.hostinger.com.br/servidor-vps


Sendo assim, os games de gestão de times de futebol, como o 

Championship Manager, possibilitam que o usuário enfrente todas as 

dificuldades que existe no mundo da gestão do futebol. 

 

O Championship Manager permite que o jogador efetue a aquisição e 

a venda de atletas, opte por quais os campeonatos o seu time vai 

participar, bem como atuar como treinador e determinar salários e 

transferências.  

 

Ou seja, está aí um game que consiste em um ótimo treino para 

quem vai ter que lidar com gestão de equipes e contratações no 

futuro. 

 

The Sims 

 

Esse é um jogo conhecido até mesmo por pessoas que não são muito 

ligadas no universo dos games. Isso porque o The Sims tem uma 

dinâmica bem interessante: simular vários aspectos da vida 

cotidiana.  

 

Entre esses aspectos estão gerenciar a família, os gastos diários, o 

emprego, entre outros pontos bem realistas.  

 

The Sims, lançado no ano 2000, já é uma série que conta com vários 

jogos e edições especiais. Desse modo, há desde o Sims de temática 

medieval (com senhores feudais e tudo) até aquele voltado para 

administrar uma grande metrópole moderna. 

 

Cafe World 

 

Além do Sims, outro jogo que põe o jogador na administração de um 

negócio próprio é o Café World. Esse jogo ficou ainda mais popular 

quando ganhou versões para as redes sociais.  

 

Além de administrar o seu próprio negócio, o jogador tem a 

possibilidade de interagir com os amigos e aprender com o sucesso – 

ou até mesmo a falência - do negócio do vizinho.  

 

Outra característica também é que esse jogo permite que o usuário 

estabeleça estratégias, planejamentos e seja criativo, que são 

características que um bom empreendedor deve ter. 

 



World of Warcraft 

 

Sim, nós sabemos que o World of Warcraft em nada remete a uma 

pequena ou uma grande corporação, porém, apesar do cenário ser 

um mundo de fantasia bem aos moldes do “Caverna do Dragão”, esse 

game também exercita noções de liderança e relações sociais. 

 

O World of Warcraft foi lançado no ano de 2004 e é considerado um 

dos RPGs online mais conhecidos e jogados do mundo. Nesse jogo o 

usuário está destinado a realizar missões, interagir com guildas e 

controlar exércitos.  

 

Jogos para treinar a sua equipe 

 

Pense na seguinte situação: você é o diretor de uma empresa e 

atualizou vários processos com o intuito de otimizar os resultados. 

Esses processos irão exigir treinamento dos funcionários.  

 

No entanto, você já percebeu certo desânimo por parte da sua 

equipe, tendo a certeza de que muitos não terão vontade de se 

dedicarem ao máximo nas atividades propostas. 

 

Para você solucionar isso, uma das alternativas pode ser utilizar jogos 

digitais para tornar as atividades mais interativas e menos 

cansativas. 

 

Note que quando uma determinada atividade envolve a dinâmica de 

jogo, é comum que crianças e até mesmo adultos consigam manter o 

foco nas mais diversas situações. Entre as razões para isso está a 

maneira interativa e desafiadora que os jogos envolvem. 

 

Ao participar de um jogo, o funcionário vai contar com feedbacks que 

apontam se ele está realizando as ações de modo correto. Além 

disso, ele também vai contar com reconhecimento diante das suas 

tarefas superadas, ou seja, a equipe se sente incentivada para 

participar. 

 

Por exemplo, se o seu intuito é fazer com que a sua equipe aprenda 

outro idioma para facilitar a comunicação com algum parceiro de 

negócios de outro país, uma das alternativas é utilizar o jogo 

conhecido como Duolingo. 

 



Esse é um game intuitivo e que estimula o usuário a avançar no 

aprendizado de outra língua mostrando a ele o avanço por meio de 

pontos diante de cada etapa conquistada. 

 

Conclusão 

 

Dos antigos jogos eletrônicos lá da década de 70 ao mais sofisticado 

jogo de ação do Playstation, há tempos os games ditam as tendências 

não apenas na cultura pop, mas agora, cada vez mais, no meio do 

empreendedorismo. 

 

Um jogo digital pode ajudar o seu negócio de várias maneiras, seja 

como um instrumento de treino para uma equipe de funcionários, 

seja para divulgar um produto ou marca. 

 

Por isso, em uma época em que a publicidade valoriza boas histórias 

e conteúdo relevante, não desperdice o potencial imersivo que a 

narrativa dos jogos digitais pode oferecer para o seu cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


