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Marca, advergame, conexão cognitiva e emocional 
Este artigo aborda a percepção do consumidor sobre a marca, estabelecida através da conexão cognitiva e 

emocional. Realiza-se um experimento com o advergame “Caipiry”, no qual se descobre que a marca não consegue 

nem transpor os seus valores aos usuários, nem atingir os níveis de cognição e emoção destes usuários. 

 

Brand, advergame, cognitive and emotional connection 
This article discusses the consumer's perception about the brand, established through cognitive and emotional 

connection. Carried out an experiment with the advergame "Caipiry"in which one finds that the mark cannot even 

implement its values to users, nor the levels of cognition and emotion of these users. 
 

1. Introdução 
 

“Advergames” é um termo derivado das palavras 

inglesas “advertising” (anúncios) e “games” 

(jogos). Assim sendo, o mercado de advergames 

consiste em utilizar os jogos eletrônicos como 

ferramenta de marketing e relacionamento com o 

público-alvo da empresa anunciada. Usualmente, 

grandes anunciantes procuram os jogos para 

aumentar a visibilidade e tempo de visitação do seu 

site e promover a marca de uma forma geral 

(ABRAGAMES, 2010). Isto se deve ao fato do 

advergame procurar estabelecer uma conexão 

cognitiva e emocional entre o consumidor e a 

marca. A experiência que o usuário passa em um 

advergame leva a uma construção da percepção 

deste usuário sobre a marca exposta neste 

advergame. É através dos estímulos que a pessoa 

recebe durante a experiência com a marca, que irá 

ser configurado o significado desta marca para este 

consumidor. 

 

O objetivo deste artigo é descobrir, através de um 

experimento, se o advergame da marca Caipiry St. 

Remy atinge os níveis de cognição e emoção dos 

usuários e se a marca consegue fazer com que os 

usuários percebam os valores da marca Caipiry 

através do advergame.  

 

Justifica-se o artigo pelo notório crescimento da 

tendência das empresas em investir em uma 

construção de suas marcas através dos jogos. De 

acordo com Wise et al (2008), esta tendência das 

empresas se apóia no fato de que os advergames se 

revelam como um eficiente meio de estratégia 

publicitária para atingir um público-alvo 

constituído principalmente por jovens.  

 

Outra justificativa importante para este estudo é 

que o mercado de jogos e advergames também tem 

respondido financeiramente. De acordo com a 

Screen Diggest, empresa que colhe dados do 

mercado de entretenimento digital, a indústria dos 

jogos online cresceu 22% em 2008, gerando um 

volume em torno de US$ 1,4 bilhão. Segundo a 

empresa de consultoria eMarketer, os anúncios 

dentro de videogames devem movimentar cerca de 

US$ 650 milhões em 2012 (WEBCORE GAMES, 

2010). 

 

Este artigo inicia com uma revisão de literatura 

sobre: a percepção de uma marca, a conexão 

cognitiva e emocional que a marca estabelece com 

os consumidores, a relação entre a cognição e a 
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emoção com a publicidade interativa, advergames 

e, por fim, os tipos de integração entre a marca e o 

advergame. Após a revisão de literatura, será 

discutido o questionário aplicado e o experimento 

de livre navegação no advergame Caipiry, sua 

aplicação, amostra dos participantes, tratamento 

estatístico dos dados e análise dos resultados 

obtidos. 

 

2. Revisão de Literatura 
 

2.1 A marca 
 

A marca pode ser entendida como um nome, 

termo, sinal, símbolo, desenho ou mesmo uma 

combinação desses elementos, que são utilizados 

para identificar um produto, serviço ou bens de 

consumo e diferenciá-los dos concorrentes (AMA, 

2006). Esta definição da Associação de Marketing 

Americana aponta aspectos físicos e explícitos da 

marca, no entanto, não aborda o lado psicológico 

que uma marca possui, que lhe conferem o seu 

significado e o que representa para o público. 

 

Para Ellwood (2004), além do “corpo”, uma marca 

constitui-se ainda de características próprias de 

significação e proposição, que seriam a sua 

“alma”.  Entende-se como esta “alma” da marca, 

os valores que a empresa pretende agregar à marca, 

o que a marca quer representar e como pretende ser 

vista pelo mercado. 

   

Alem disto, Keller (2003) define o posicionamento 

de uma marca como o convencimento e a 

enfatização das características desta marca em 

detrimento às outras marcas, na mente dos 

consumidores. Este posicionamento procura 

distinguir uma marca das outras e tenta convencer 

os consumidores das vantagens de seus produtos 

contra a concorrência, ao mesmo tempo em que 

procura minimizar os efeitos em relação a 

possíveis desvantagens. 

  

E, ao representar um ponto de diferenciação entre 

os produtos, a marca adquire importância cada vez 

maior para a empresa no envolvimento com o 

consumidor. “Nesse momento, torna-se 

imprescindível que a marca tenha uma 

comunicação viva, contínua e pessoal com o seu 

público” (SEMPRINI, 2006, p. 9). 

  

E é através desta comunicação que o conceito de 

uma marca será decodificado pelo consumidor, 

evidenciando o papel do público no processo de 

construção da marca. Uma vez que o consumidor 

irá transpor as suas experiências à marca, entende-

se que a marca reúne, além dos valores 

determinados e trabalhados pela empresa, as 

percepções individuais do consumidor.  Estas 

percepções que o consumidor tem sobre a marca, 

transforma o significado desta marca, expandindo-

o para além das características físicas da marca e 

do produto ou serviço que representa. 

 

2.2 A marca como percepção 
 

Uma marca de sucesso não representa 

necessariamente um produto de uma qualidade 

superior aos outros no mercado, mas um nome de 

qualidade superior (RIES e RIES, 2000). Desse 

modo, a percepção que o consumidor tem da marca 

poderá transformar um produto de uma qualidade 

até mesmo duvidosa em vendas no mercado. É a 

ideia que o consumidor tem da marca e do que esta 

marca pode fazer por ele, que irá representar o 

produto na mente deste consumidor. 

  

A percepção, para Solomon (2008), é um processo 

pelo qual as sensações físicas são selecionadas e 

organizadas na mente do consumidor, para serem, 

posteriormente, interpretadas. Estas sensações, que 

podem ser através de imagens, sons e odores, por 

exemplo, são os estímulos que serão interpretados 

pelo consumidor. A interpretação final dos 

estímulos é que irá conferir à marca um significado 

na mente do consumidor. Assim, estes estímulos 

serão, provavelmente, mais bem percebidos 

quando: se adequam às experiências passadas dos 

consumidores e às crenças atuais sobre uma marca; 

são confiáveis; se relacionam a um conjunto de 

necessidades atuais; não são muito complexos e 

nem produzem medos excessivos e ansiedades 

(ASSAEL, 1998). 

 

Portanto, as associações que o consumidor faz à 

marca são o caminho para atingir a mente e a 

preferência dos consumidores. A dificuldade 

consiste no fato de cada pessoa ter as suas próprias 

necessidades e experiências anteriores, que irão 

influenciar na construção da percepção da marca. 

Desse modo, por mais que as marcas queiram 

atingir cada um dos consumidores de forma 

personalizada, é mais fácil tentar atingir um 

determinado grupo de consumidores através de 

estímulos que são comuns a este grupo, e esperar 

que a imagem da marca seja processada, 

posteriormente, por cada um destes consumidores 

que vivenciaram os estímulos. 



 

A imagem da marca expressa o que os 

consumidores percebem dela, e é construída de 

fora para dentro. As empresas procuram convencer 

o consumidor da qualidade de sua marca, tanto 

através de propaganda e ações de marketing, 

quanto estabelecendo um relacionamento cotidiano 

com eles (SEMPRINI, 2006). 

  

A ideia de convencimento do consumidor sobre 

marca também é compartilhada por Aaker (2007), 

ao afirmar que da empresa surge a proposta de 

valor, levando-se em conta seus benefícios 

funcionais, emocionais e de auto-expressão, a 

credibilidade e o relacionamento marca-cliente. Ao 

tentar convencer os consumidores dos valores da 

marca, a empresa procura fortalecer o poder desta 

marca no mercado. É o que dizem Ries e Ries 

(2000), ao afirmar que o poder de uma marca 

reside justamente na sua capacidade de influenciar 

comportamento e estabelecer seu nome na mente 

do consumidor. 

 

 No entanto, muitos estímulos advindos das marcas 

competem por atenção no mercado, o que faz com 

que a maioria não seja notada e nem 

compreendida, uma vez que as pessoas têm 

diferentes limiares de percepção. Para que um 

estímulo seja detectado e possa ser diferenciado da 

concorrência, ele deve ser apresentado em certa 

intensidade. Por exemplo, em termos físicos, uma 

mudança de cores ou alteração significativa no 

tamanho do produto podem ser necessárias para 

que o consumidor perceba a diferença entre uma 

marca e outra  (SOLOMON, 2008). 

 

Em termos emocionais, oferecer experiências aos 

consumidores pode representar a conexão 

emocional e cognitiva que as empresas procuram 

para conquistar e estabelecer a marca na mente do 

consumidor. 

 

2.3 Conexão emocional e cognitiva 
 

No contexto de uma marca, a cognição e a emoção 

estão relacionadas. Ao experimentar algo que lhe é 

significativo, o consumidor tem essa experiência 

armazenada na memória emocional, no 

inconsciente. Esta experiência pela qual o 

consumidor passou torna-se responsável pela 

conexão mental entre a marca e a emoção sentida 

durante a experiência (BATEY, 2010).  

 

Ao envolver as pessoas em relação à marca, 

oferecendo experiências significativas aos atuais 

ou futuros clientes, a empresa pode fazer com que 

a sua marca fique presente nas mentes dos 

consumidores. Através de eventos que transmitam 

diversão e emoção àqueles que tiverem o prazer de 

usufruí-los, a empresa oferece experiência e 

proporciona, dessa forma, o reforço destes valores 

da marca (MANO, 2001). 

 

A experiência causa uma mudança de 

comportamento pela aprendizagem que 

proporciona à pessoa. Essa aprendizagem pode ser 

positiva ou negativa, de acordo com o tipo de 

experiência que a pessoa teve e podem ocorrer 

através de simples associações de estímulos até 

uma série complexa de atividades cognitivas. 

(SOLOMON, 2008). Por exemplo, ao se deparar 

com um comercial de TV, o espectador recebe 

estímulos sobre a marca, criando como experiência 

o que assistiu no comercial e o que esse comercial 

despertou em si. Ao participar de um advergame, o 

jogador recebe uma série de estímulos que o levam 

a tomar atitudes durante o jogo, oferecendo o 

entretenimento e todos os estímulos percebidos 

como recompensa e experiência. 

 

Para Solomon (2008), quanto maior for o 

envolvimento da pessoa e a intensidade dos 

estímulos, maior será o nível de aprendizagem 

cognitiva da pessoa, levando a uma mudança maior 

de comportamento em relação à marca. 

 

2.4 Cognição e emoção através da 

publicidade interativa
1
 online 

 
Há duas variáveis diferentes que fazem relação à 

utilização de um indivíduo na internet: são a 

necessidade de cognição e a necessidade de 

emoção. Estas duas formas de interesse das 

pessoas ao utilizarem a internet constituem-se em 

necessidades pela informação e pelo 

entretenimento (MACIAS, 2003). 

  

 É importante incluir estas duas construções, 

porque a persuasão também pode ocorrer através 

de estímulos cognitivos e afetivos. O envolvimento 

do consumidor com a marca pode ser atingido de 

forma cognitiva ao motivar este consumidor a 

aprender sobre determinado assunto, ou de forma 

emocional ao despertar no indivíduo os 
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possibilita qualquer forma de interação entre o homem, 

a máquina e o seu conteúdo, através de uma interface. 

(LEMOS, 2004) 



 

sentimentos de alegria, susto ou tristeza, por 

exemplo (SOLOMON, 2008). 

 

A variável da necessidade de cognição foi 

identificada a partir da investigação das pessoas 

em ter motivação para pensar. De acordo com 

Cacioppo, Petty e Kao (1984 apud MACIAS, 

2003), a necessidade de cognição refere-se à 

tendência de um indivíduo de participar e desfrutar 

de esforço esforços cognitivos, e esta característica 

é indicativa da forma como as pessoas lidam com 

tarefas e informações sociais. Em uma pesquisa 

desenvolvida por Haugtvedt, Petty e Cacioppo 

(1992 apud MACIAS, 2003), inferiu-se que 

indivíduos tinham maior prazer de realizar tarefas 

complexas eram os que tinham uma alta 

necessidade de cognição. 

  

A internet caracteriza-se por requerer certa 

quantidade de esforço cognitivo para dominá-la. 

Em virtude de o indivíduo precisar despender um 

esforço para obter informações na internet, 

acredita-se que aqueles que têm uma elevada 

necessidade de cognição terão maior compreensão 

da publicidade interativa online (MACIAS, 2003).  

 

Infere-se que em virtude da publicidade interativa 

veiculada na internet exigir a participação do 

usuário na obtenção da informação, acredita-se que 

os indivíduos com maior necessidade cognitiva 

terão maior envolvimento com estes produtos, 

serviços ou marcas em questão. 

 

No entanto, ainda que a necessidade de cognição 

seja apresentada como uma característica própria 

do ser humano, esta necessidade de aprender e 

participar pode ser mais significativa para algumas 

pessoas que para outras. Desse modo, tem-se a 

necessidade de emoção como a outra característica 

determinante no prazer das pessoas. Ainda que 

possam sugerir um contraponto, as necessidades de 

cognição e emoção não são necessariamente 

excludentes nem completamente dominantes nas 

pessoas. Uma pessoa com maior necessidade 

cognitiva não terá a sua necessidade emocional 

abortada. Portanto, tem-se a importância da 

publicidade interativa na internet em desenvolver 

tanto a capacidade de cognição quanto a de 

emoção dos usuários. 

 

De acordo com Raman, Chattopadhyay e Hoyer 

(1995), desenvolveu-se o conceito da necessidade 

de emoção para abordar as tendências das pessoas 

para processar estímulos afetivos ou emocionais, 

pois se acredita que a cognição é apenas um modo 

de processamento de informação. Assim, a 

necessidade de emoção pode ser definida como a 

tendência ou a propensão dos indivíduos a 

buscarem situações emocionais, desfrutarem de 

estímulos emocionais e exibirem uma preferência 

para usar a emoção na interação com o mundo. 

(RAMAN, CHATTOPADHYAY E HOYER, 

1995).  

 

Este artigo entende que a publicidade interativa na 

internet, como um advergame, estimula tanto a 

cognição quanto a emoção dos consumidores. 

Desse modo, infere-se que tanto os indivíduos com 

maior necessidade para a emoção quanto os de 

maior necessidade para a cognição poderão estar 

motivados para o jogo. Acredita-se que a 

motivação que a pessoa terá para o jogo irá 

influenciar na percepção deste jogador sobre a 

marca exposta no advergame. 

 

2.5 Advergames 

 
Os advergames são jogos interativos desenvolvidos 

inteiramente para promover ideias, marcas, 

produtos, serviços, organizações, etc, através de 

uma interação divertida entre o consumidor e a 

marca. (TOWNSEND, 2008). 

 

O segmento dos advergames constitui-se em um 

dos maiores em termos de crescimento na área de 

construção de marca através de entretenimento. As 

empresas adotam os advergames como parte das 

suas estratégias de publicidade para envolver o 

público em relação à marca. Considera-se este 

público como específico e formado por jovens e 

jovens adultos que cada vez mais optam pelo 

mundo online e mídias interativas no lugar das 

mídias tradicionais. (WISE ET AL, 2008).  

 

Contudo, a simples colocação dos anúncios no 

jogo não significa em lembrança do consumidor 

sobre a marca, o desafio consiste em integrar a 

marca ao contexto do jogo. A maneira como a 

marca é colocada no jogo pode ser determinante 

para que haja lembrança do usuário em relação a 

esta marca (WEBCORE GAMES, 2010). 

 

Desse modo, é importante ponderar a maneira com 

que se cria a integração entre a marca e o jogo, 

para que escolha-se o modo mais eficiente da 

marca transmitir a sua mensagem e atingir o seu 

objetivo. 



 

2.6 Integração entre a marca e o jogo 

 

De acordo com Chen e Ringel (2001), pode-se 

considerar-se três tipos de integração da marca 

com o jogo, no advergame:  

 

a) Integração associativa: o jogo representa um 

estilo de vida que a marca também quer 

transparecer. Por exemplo, uma marca de bebida 

alcoólica tem sua marca exibida como pano de 

fundo num jogo sobre música, festas, diversão, etc. 

Este formato é mais adequado quando a imagem da 

marca é reforçada pelo conteúdo ou tema do jogo. 

 

b) Integração ilustrativa: o produto está dentro 

do ambiente do jogo e desempenha um papel 

significativo no jogo. Por exemplo, a bebida 

alcoólica aparece durante o jogo, e o jogador deve 

reunir as garrafas para obter pontos. 

 

c) Integração demonstrativa: quando o 

consumidor pode experimentar o produto em um 

ambiente virtual dentro do jogo. O jogo exibe o 

produto em seu contexto atual e convida o jogador 

a interagir com ele. O jogador tem a oportunidade 

de “viver e sentir” o produto virtualmente. Por 

exemplo, deve experimentar a bebida alcoólica 

durante a festa para obter uma pontuação, e o 

personagem transparece uma mudança positiva de 

comportamento após experimentar a bebida. 

 

No entanto, Svahn (2005) alerta que estas divisões 

em categorias não são mutuamente exclusivas, e as 

diferentes categorias podem ser combinadas com 

sucesso num único jogo. A escolha de qual 

categoria ou combinação delas é mais apropriada 

deve ser considerada de acordo com a natureza do 

produto e com a mensagem que a marca pretende 

comunicar, além do custo de produção.  

 

As integrações associativa e ilustrativa constituem-

se normalmente em alternativas de preço mais 

baixo e com o objetivo de chamar a atenção ao 

produto e assim aumentar a lembrança da marca 

em consumidores existentes ou potenciais.  Já a 

abordagem demonstrativa normalmente necessita 

de um conceito de jogo mais sofisticado e 

customizado, o que pode representar um custo 

comparativamente mais caro para o 

desenvolvimento. No entanto, a abordagem 

demonstrativa envolve o jogador a um nível mais 

elevado de contato com a marca e, desse modo, 

pode deixar uma impressão mais forte com o 

usuário (SVAHN, 2005). 

3. Procedimento metodológico 

 
Pretende-se verificar através das percepções que os 

usuários tiveram sobre a marca Caipiry St. Remy
2
 

no advergame
3
 da marca: 

 

• Se o advergame atinge os níveis de cognição e 

emoção dos usuários;  

 

• Se a marca consegue transpor os seus valores 

através do advergame. 

 

Para tanto, primeiramente, apresenta-se a marca 

Caipiry St. Remy e o advergame Caipiry. Em 

seguida, aborda-se o modelo de anúncio interativo, 

adequando-o ao advergame da Caipiry, para assim 

demonstrar que o advergame enquadra-se a um 

modelo de publicidade interativa na internet e pode 

ser considerado, portanto, como um elemento da 

publicidade para verificar a conexão emocional e 

cognitiva entre o consumidor e a marca, e a 

percepção do consumidor sobre a marca.  

  

Após a adequação do advergame Caipiry ao 

modelo de anúncio interativo, é apresentado o 

experimento, a aplicação do questionário e da 

amostra, bem como o tratamento estatístico 

adotado aos dados coletados e os resultados 

obtidos.  

 

3.1 A marca Caipiry St. Remy 
 

 “Caipiry St. Remy”
4
 é uma marca da empresa 

Stock, e representa um tipo de bebida feita à base 

de frutas e com a bebida alcoólica de ervas e frutas 

St. Remy. A empresa pretende que a marca 

“Caipiry St. Remy” represente valores de uma 

marca divertida, descontraída, saborosa, inovadora 

e jovem. 

 

3.2 Advergame Caipiry St. Remy 
 

O advergame Caipiry St. Remy enquadra-se tanto 

no tipo de integração associativa, quanto 

demonstrativa. O jogo pode ser considerado uma 

integração associativa, pois há uma associação 

direta entre a marca Caipiry St. Remy com o estilo 

de vida que pretende passar, o de uma vida 

divertida, em festas e com bebidas, além de ter a 

marca exibida no cenário do jogo. O advergame 

                                                 
2
 www.caipiry.com.br 

3
 www.caipiry.com.br/jogar2.html 

4
 Informações disponíveis no site www.caipiry.com.br 



 

também se enquadra na classificação de associação 

demonstrativa, pois contém a bebida como parte 

fundamental da realização dos objetivos do usuário 

no jogo, e por fazer com que o usuário experimente 

a sensação de fazer a própria Caipiry (a caipirinha 

de frutas utilizando a bebida St. Remy). 

 

O desafio do jogo é realizar os pedidos dos clientes 

de maneira correta e no tempo que o jogo destina. 

O jogador deve escolher o seu personagem, entre o 

Barman ou uma Barwoman e começa a atender no 

bar. Cada cliente faz um pedido específico e o 

jogador deve escolher o tipo de copo correto, as 

frutas e as doses na medida de St. Remy e vodka, 

adicionar outros ingredientes como açúcar e gelo, 

para finalmente servir. Além disso, o cliente ainda 

poderá pedir um “pacote de salgadinhos” e 

também um “vale-taxi” junto com a bebida. 

 

Quanto mais correto o atendimento, mais dinheiro 

o jogador ganha. Com o dinheiro, o jogador pode 

comprar objetos para personalizar o ambiente do 

bar, como luminárias de neon, jukebox e frigobar. 

A seguir, têm-se as imagens do jogo: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1: tela de abertura do advergame Caipiry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2: jogando o Caipiry 

3.3 Análise do modelo de anúncio interativo e 

adequação ao advergame Caipiry 

 

3.3.1 Modelo de anúncio interativo 

 
O modelo de anúncio interativo, desenvolvido por 

Rodgers e Thorson (2000), inicia-se com os 

motivos com os quais as pessoas usam a internet, 

como demonstrado pelo primeiro componente do 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Modelo de anúncio interativo 

Fonte: Rodgers e Thorson (2000) 

 

O modelo divide-se em dois tipos de controle, o do 

consumidor e o do anunciante. Em um nível 

primário, nos assuntos destinados ao consumidor, o 

modelo procura abordar quais as razões que levam 

os consumidores a utilizarem a internet, como: 

pesquisa, compra, entretenimento, socialização, 

etc. E de que forma se dá essa utilização, se de 

maneira séria ou divertida. O modelo também 

contempla como as pessoas processam e aprendem 

a informação, que pode ser através de: atenção, 

memória ou atuando.   

 

Em seguida, em relação ao controle do anunciante, 

o modelo apresenta os tipos de anúncios de 

propaganda: produto/serviço, político, para uma 

causa ou corporativo. O formato do anúncio: 

banner, patrocínio, anúncio entre conteúdos, pop-

up, hiperlink, website. Estes anúncios podem ser 

objetivos ou subjetivos. Entende-se que anúncios 

objetivos são os que possuem um propósito bem 

definido, como a divulgação de preços ou 

características de um produto/serviço.   

 

Por fim, o modelo apresenta quais as respostas dos 

consumidores para os anúncios, definidas como: 

esquecer/ignorar o anúncio, prestar atenção no 

anúncio, ter uma opinião sobre o anúncio, clicar no 



 

anúncio, explorar o website, entrar em contato com 

o anunciante, comprar o produto. 

 

3.3.2 Adequação advergame Caipiry ao 

modelo de anúncio interativo 
 

Definida a estrutura do modelo proposto para 

anúncios interativos, adéqua-se ao advergame da 

bebida “Caipiry St. Remy”, seguindo o modelo a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: adequação do advergame ao modelo 

Fonte: Rodgers e Thorson (2000), adaptado pelo autor 
 

A empresa Stock pretende divulgar a marca 

“Caipiry St. Remy”, que representa uma 

“caipirinha” feita com uma das bebidas alcoólicas 

da empresa, a St. Remy. Para tanto, além do 

hotsite, desenvolveu um advergame. 

  

A empresa pretende que o público utilize o 

advergame como forma de entretenimento (a) e de 

maneira divertida (b). O público deve processar a 

informação sobre a marca “Caipiry St. Remy” 

através da atuação do usuário no jogo, que exige 

atenção e memória para a realização das tarefas(c).

  

O tipo de anúncio é de um produto (d), a bebida 

Caipiry St. Remy. O formato é de um advergame 

em formato de jogo online em um website (e). O 

objetivo é subjetivo (f), pois não pretende vender 

ou divulgar diretamente a marca Caipiry St. Remy 

e as características da caipirinha feita com a bebida 

St. Remy, mas pretende divulgar através de uma 

brincadeira.  

  

Em relação às respostas dos consumidores, 

pretende-se avaliar as opiniões das pessoas em 

relação à marca Caipiry St. Remy, através do 

advergame. Pretende-se observar: se a marca foi 

esquecida/ignorada (g) ou se houve uma 

recordação do usuário (g); qual a opinião dos 

usuários em relação à marca (h); o que a marca 

despertou no usuário (h). Estas questões serão 

obtidas após o usuário ter jogado o advergame (i).  

 

3.4 Questionário 

 
Neste estudo, utiliza-se o questionário com 

perguntas fechadas e escala de diferencial 

semântico. De acordo com Dencker e Viá (2001), o 

questionário visa obter informações através das 

respostas assinaladas diretamente pelo participante 

entrevistado, sem um contato maior com o 

pesquisador, diferentemente da entrevista, na qual 

há um contato entre o participante entrevistado e o 

pesquisador. Com isso, opta-se pela utilização do 

questionário para evitar possíveis inibições e não 

influenciar na resposta dos participantes.  

 

A vantagem da utilização de perguntas fechadas 

está na padronização das respostas (que facilitam a 

comparação entre as respostas), na limitação da 

possibilidade de interpretação e erro do 

entrevistado, na praticidade de aplicação a um 

grande número de entrevistados e na facilidade de 

replicação (DUARTE E BARROS, 2005).  

 

O objetivo de avaliar a satisfação subjetiva do 

usuário é tentar descobrir o que as pessoas pensam 

e sentem a respeito do uso de um produto, a fim de 

medir a qualidade percebida de uso (SANTOS, 

2004). E para a coleta deste tipo de dados a técnica 

“escalas de diferencial semântico” permite que o 

indivíduo respondente marque, em uma escala que 

vai de um conceito extremo a outro, um valor que 

corresponda à sua opinião sobre o objeto estudado.  

 

Nesta pesquisa, aplicou-se o questionário com o 

objetivo geral de verificar quais são as percepções 

dos usuários sobre a marca Caipiry St. Remy 

através do advergame da marca. E para tentar 

descobrir se o advergame atinge o nível de 

cognição do usuário e faz com que ele fique com a 

marca Caipiry St. Remy na mente, o usuário foi 

indagado se ele lembra da marca de bebida do jogo 

e qual marca é.  Já para tentar determinar se o 

advergame atinge o nível de emoção do usuário e 

faz com ele tenha sentimentos para a marca, o 

participante foi questionado sobre como se sente 

em relação à marca. Por fim, perguntou-se ao 

usuário como ele sente que a marca é, a fim de 

tentar descobrir se a marca consegue transpor seus 

valores ao público através do advergame. 

(a) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(b) 



 

Desse modo, pretende-se verificar através das 

questões se o usuário atribui à imagem da empresa 

as sensações proporcionadas pelo advergame 

durante a experiência do jogo. Assim, também se 

pode verificar se o advergame influencia na 

percepção do usuário sobre a imagem da empresa.  

 

O questionário aplicado segue:  

 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 
 

1 - Você lembra da marca de bebida do jogo? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 

1.1 - Se “Sim”, qual era? 

R:  
 

2 – Como você se sente em relação à marca? 

Desanimado [1] [2] [3] [4] [5] Entusiasmado (a) 

Distante [1] [2] [3] [4] [5] Próximo (a) 
 

3 - Você sente que a marca é: 

Chata [1] [2] [3] [4] [5] Divertida 

Séria [1] [2] [3] [4] [5] Descontraída 

De gosto ruim [1] [2] [3] [4] [5] Saborosa 

Tradicional [1] [2] [3] [4] [5] Inovadora 

Ultrapassada [1] [2] [3] [4] [5] Jovem 

 

3.5 Amostra 
 

Esta pesquisa caracteriza-se pela amostra não-

probabilística, em uma seleção por conveniência e 

com informantes-padrões. 

  

A amostra é não-probabilística em virtude de não 

se ter acesso às regiões e países de todos os 

integrantes do universo do público-alvo da Caipiry 

St. Remy para poder selecionar os participantes.  

Desse modo, foram escolhidos os alunos de cursos 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR) para representar a amostra, pela 

conveniência de fazer a seleção, uma vez que o 

autor da pesquisa já possui contatos com estes 

alunos. 

 

 Duarte e Barros (2005) defendem a amostra não-

probabilística, em uma seleção por conveniência, 

pela viabilidade deste tipo de seleção, pois as 

fontes são selecionadas de acordo com a 

proximidade ou disponibilidade. Ainda que a 

amostra seja não-probabilística, a seleção dos 

participantes entre os estudantes da universidade 

foi aleatória, seguindo os critérios definidos 

anteriormente.  

 

Duarte e Barros (2005) também classificam como 

informantes-padrões os participantes que estão 

envolvidos com o tema da pesquisa, mas que 

podem ser substituídos por outros (com os mesmos 

critérios da seleção), sem que haja prejuízo nos 

resultados 

 

3.5.1 Participantes 
  

Os participantes escolhidos foram jovens entre 18 

e 24 anos, por representarem uma das faixa etárias 

do mercado-alvo da bebida Caipiry St. Remy. 

Foram selecionados um número igual de homens e 

mulheres participantes, a fim de minimizar a 

possível alteração de resultado que a diferença de 

gênero sexual poderia implicar. Optou-se por 

escolher participantes que não conhecessem a 

marca Caipiry St. Remy, pois os contatos 

anteriores com a marca poderiam influenciar nas 

percepções dos usuários e mascarar os resultados 

do experimento. 

 

Dessa forma, a escolha dos participantes foi 

definida seguindo os critérios:  

 

• Jovens entre 18 e 24 anos; 

• Número igual de homens e mulheres; 

• Familiaridade e interesse no mercado de bebidas 

destiladas; 

• Interesse em jogos online; 

• Desconhecimento da marca Caipiry St. Remy; 

• Experiência com a navegação na internet.  

 

3.6 Procedimento 
 

Todo o procedimento foi realizado entre os dias 27 

e 30 de outubro de 2010. Selecionou-se 22 

participantes através de breves entrevistas de 

sondagem entre os alunos da PUC-PR, por uma 

ferramenta de mensagem instantânea na internet 

(MSN). A entrevista teve o objetivo de descobrir 

quais pessoas teriam interesse em participar do 

experimento e, entre estas, quais estariam 

habilitadas de acordo com o critério de seleção 

(vistos anteriormente no item 3.5.1 Participantes). 

 

Após a seleção, enviou-se aos participantes o 

endereço da web com o jogo online Caipiry. O 

envio do endereço também ocorreu através da 

internet, através do MSN. O experimento foi 

realizado individualmente, com um participante de 

cada vez. Os participantes tiveram 10 minutos para 

jogar livremente o advergame Caipiry St. Remy. 

 

A entrega do questionário sobre a percepção do 



 

usuário em relação à marca presente no advergame 

aconteceu também pelo MSN e imediatamente 

após o término da navegação do usuário no 

experimento, para que os participantes pudessem 

recordar-se com facilidade da experiência. A 

presença do pesquisador deu-se apenas para 

explicar as perguntas e para que pudesse sanar 

alguma possível dúvida dos participantes. Os 

participantes responderam individualmente o 

questionário, para evitar possíveis inibições e 

influências nas respostas.  

 

3.7 Tratamento dos Resultados 
 

1) As respostas da pergunta objetiva “Você se 

lembra da marca do jogo? Se „Sim‟, qual era?” 

foi tratada da seguinte maneira: 

 

• Se o participante marcasse “sim”, mas 

respondesse alguma marca diferente de “Caipiry” 

ou St “Remy”, seria considerado como “não”, pois 

o participante não haveria se recordado 

corretamente da marca. 

 

• Faz-se a porcentagem entre a quantidade das 

respostas “não” e “sim”. 

 

• Se pelo menos 20% dos participantes não 

lembrarem a marca Caipiry ou St. Remy, tem-se 

que o advergame não atingiu o nível de cognição 

para a lembrança da marca. 

 

2) As respostas das escalas de diferencial 

semântico da pergunta “Como você se sente em 

relação à marca?” foram tratadas da seguinte 

maneira: 

 

• Para cada escala, foi feita a média aritmética dos 

valores de todos os questionários (utilizando a 

escala de 1 a 5); 

 

• Foram considerados os valores de média 

próximos ao 3 como “neutro” (até 0,6 pontos para 

mais ou para menos); 

 

• Tem-se que se a média for entre 2,4 e 3,6 

(considerada “neutra”), a marca não atingiu o nível 

de emoção do usuário nem fez com que ele tivesse 

sentimentos em relação à marca. Considera-se que 

o usuário sentiu-se indiferente em relação à marca, 

pois não se sentiu “desanimado” nem 

“entusiasmado” ou nem “distante” nem “próximo” 

da marca; 

 

• Se a média obtida for de 1 até 2,3 a marca atingiu 

um nível de emoção negativo do usuário. 

Considera-se que o usuário sentiu-se “desanimado” 

ou “distante” em relação à marca, após o jogo; 

 

• Se a média obtida for de 3,7 até 5 a marca atingiu 

um nível de emoção positivo do usuário. 

Considera-se que o usuário sentiu-se 

“entusiasmado” ou “próximo” em relação à marca, 

após o jogo. 

 

3) As respostas das escalas de diferencial 

semântico da pergunta “Você sente que a marca 

é:” foram tratadas da seguinte maneira: 

 

• Para cada escala, foi feita a média aritmética dos 

valores de todos os questionários (utilizando a 

escala de 1 a 5); 

 

• Foram considerados os valores de média 

próximos ao 3 como “neutro” (até 0,6 pontos para 

mais ou para menos); 

 

• Tem-se que se a média for entre 2,4 e 3,6 

(considerada “neutra”), a marca não conseguiu 

transpor os seus valores ao usuário através do 

advergame. Considera-se que o usuário sentiu-se 

indiferente em relação aos valores da marca, pois 

não a considerou, por exemplo, nem “chata” nem 

“divertida” ou nem “de gosto ruim” nem 

“saborosa”; 

 

• Se a média obtida for de 1 até 2,3 a marca 

também não conseguiu transpor os seus valores ao 

usuário através do advergame e ainda teve como 

resposta uma percepção do usuário afetada de 

maneira contrária aos valores da marca. Considera-

se que o usuário percebeu a marca, por exemplo, 

como “chata” ou “de gosto ruim”; 

 

• Se a média obtida for de 3,7 até 5, a marca 

conseguiu transpor os seus valores ao usuário 

através do advergame. Considera-se que o usuário 

percebeu a marca, por exemplo, como “divertida” 

ou “saborosa”. 

 

3.8 Análise dos Resultados 
 

1) Em relação às respostas da pergunta 

objetiva “Você se lembra da marca do jogo? 

Se „Sim‟, qual era?”, tem-se que: 

 

• 45,45% dos usuários não se lembraram da marca 

Caipiry St. Remy. Este resultado sugere infere-se 



 

que o advergame não atingiu o nível de cognição 

dos usuários para a lembrança da marca 

(estipulado como cognitivo se pelo menos 80% dos 

usuários lembrassem-se da marca). 

 

 Embora os participantes da pesquisa não tivessem 

nenhum contato anterior com a marca Caipiry e 

ainda que o tempo de contato tenha sido 

relativamente curto (10 minutos), acredita-se que o 

experimento tenha sido suficiente para que a marca 

pudesse estar presente na memória recente do 

usuário, uma vez que o questionário fora aplicado 

logo em seguida ao jogo. 

 

Conforme visto anteriormente, de acordo com a 

Webcore Games (2010), o desafio no 

desenvolvimento de um advergame consiste em 

integrar a marca ao contexto do jogo. Com isto, 

pode-se inferir que a integração entre a marca 

Caipiry St. Remy e o jogo em si não conseguiu ser 

bem sucedida. Segundo Wise et al (2008), também 

pode-se inferir que a empresa não conseguiu 

envolver o público em relação à marca através do 

advergame. E de acordo com Ries e Ries (2000), 

pode-se induzir que a marca Caipiry não conseguiu 

influenciar o comportamento e estabelecer seu 

nome na mente do consumidor. 

 

2) Em relação às respostas das escalas de 

diferencial semântico da pergunta “Como 

você se sente em relação à marca?”: 

 

• No item Desanimado/Entusiasmado: 

 

Tem-se a média de 3,13, considerando que e a 

marca manteve-se no nível neutro de percepção do 

usuário (estipulado entre 2,4 e 3,6). Portanto, 

considera-se que o usuário sentiu-se indiferente em 

relação à marca, pois não se sentiu “desanimado” 

nem “entusiasmado”. 

 

• No item Distante/Próximo: 

 

A média obtida foi de 1,60, atingindo um nível de 

emoção negativo do usuário (estipulado entre 1,0 e 

2,3). Assim, considera-se que o usuário sentiu-se 

“distante” da marca, após o jogo. 

 

Constata-se que a marca atingiu um nível de 

emoção do usuário de neutro a negativo, pois o 

usuário não se sentiu nem desanimado nem 

entusiasmado em relação à marca Caipiry, 

contudo, sentiu-se distante da marca Caipiry. 

 

Desse modo, constata-se que o advergame não 

conseguiu atingir nem o nível de cognição nem de 

emoção do usuário, ainda que possa ser 

enquadrado como um nível mais alto de integração 

entre a marca e o jogo proposto por Chen e Ringel 

(2001). 

 

De acordo com Batey (2010) e Mano (2001), pode-

se inferir que a experiência do advergame da 

Caipiry St. Remy não foi significativa para 

estabelecer uma conexão cognitiva e emocional, 

fazendo com que o usuário não tenha estabelecido 

uma conexão mental entre a marca Caipiry St. 

Remy e a emoção sentida durante a experiência.  

 

3) Em relação às respostas das escalas de 

diferencial semântico da pergunta “Você 

sente que a marca é:”: 

 

• No item Chata/Divertida: 

 

A média obtida foi de 3,54 atingindo um nível 

considerado neutro (estipulado entre 2,4 e 3,6). 

Assim, considera-se que o usuário sentiu-se 

indiferente em relação ao valor “divertimento” da 

marca, não a percebendo nem como uma marca 

“chata” nem como uma marca “divertida”. 

 

• No item Séria/Descontraída: 

 

A média obtida foi de 3,36, atingindo um nível 

considerado neutro (estipulado entre 2,4 e 3,6). 

Assim, considera-se que o usuário sentiu-se 

indiferente em relação ao valor “descontração” da 

marca, não a percebendo nem como uma marca 

“séria” nem como uma marca “descontraída”; 

 

• No item De Gosto Ruim/Saborosa: 

 

A média obtida foi de 3,00, atingindo um nível 

considerado neutro (estipulado entre 2,4 e 3,6). 

Assim, considera-se que o usuário sentiu-se 

indiferente em relação ao valor “saborosa” da 

marca, não a percebendo nem como uma marca 

“de gosto ruim” nem como uma marca “saborosa”. 

 

• No item Tradicional/Inovadora: 

 

A média obtida foi de 2,90, atingindo um nível 

considerado neutro (estipulado entre 2,4 e 3,6). 

Assim, considera-se que o usuário sentiu-se 

indiferente em relação ao valor “inovação” da 

marca, não a percebendo nem como uma marca 

“tradicional” nem como uma marca “inovadora”. 



 

• No item Ultrapassada/Jovem: 

 

A média obtida foi de 3,7, atingindo um nível 

considerado positivo (estipulado entre 3,7 e 5,0). 

Assim, considera-se que a marca conseguiu 

transpor o seu valor “jovialidade” através do 

advergame, e o usuário a percebeu como uma 

marca “jovem”. 

 

Após a aferição de resultado de todos os itens, 

constata-se que a marca não consegue transpor 

todos seus valores ao público através do 

advergame. 

  

De acordo com Semprini (2006), pode-se inferir 

que a Caipiry não conseguiu convencer o 

consumidor da qualidade de sua marca, nem 

influenciá-lo da percepção de sua marca.  

  

Com Assael (1998), parece que os estímulos que a 

marca procurou passar ao usuário através do 

advergame não foram bem percebidos, pois talvez 

não tenham se adequado às experiências passadas 

dos consumidores sobre o que tenham como 

referência de uma marca divertida, descontraída, 

saborosa e inovadora. Ou talvez os estímulos que o 

advergame tentou transmitir sobre os valores da 

marca não foram confiáveis. Ou também 

produziram ansiedades excessivas, em virtude da 

dificuldade do jogo, o que pode ter feito com que 

os usuários sentissem desconforto, refletindo na 

percepção da marca. 

  

De modo geral, conclui-se que a marca Caipiry não 

conseguiu estabelecer uma conexão cognitiva e 

emocional com o usuário, nem transpor os seus 

valores através do advergames. Como Solomon 

(2008) sugere, os estímulos emitidos pela marca 

através do advergame podem não ter sido 

suficientemente intensos, ao ponto de envolver os 

usuários e os levar a ter construção de 

comportamento em relação à marca Caipiry. 

  

Ainda pode-se depreender por Aaker (2007) que a 

marca Caipiry não conseguiu convencer o usuário 

sobre os benefícios funcionais, emocionais e de 

auto-expressão, e de relacionamento marca-cliente. 

 

4. Considerações finais 

 
Este artigo se propôs a verificar quais são as 

percepções dos usuários sobre a marca Caipiry St. 

Remy através do advergame da marca. De modo 

específico, este artigo investigou se o advergame 

Caipiry atinge os níveis de cognição e emoção dos 

usuários e se a marca consegue transpor seus 

valores através do jogo aos usuários. 

 

Após a revisão de literatura, o procedimento do 

experimento e a verificação dos resultados, 

conclui-se que o advergame Caipiry não conseguiu 

atingir o nível de cognição e emoção dos usuários, 

nem conseguiu transpor os valores da marca 

Caipiry junto aos usuários investigados. Supõe-se 

que o advergame pode até ter transmitido a 

diversão e emoção para que os usuários tivessem o 

prazer de usufruí-los, mas não conseguiu fazer com 

que os usuários pudessem relacionar a experiência 

que tiveram com o advergame à marca Caipiry. 

 

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para 

a discussão acerca da percepção do consumidor 

sobre a marca, através de advergames. Como 

estudos futuros, propõe-se a realização de outros 

experimentos envolvendo a experiência do usuário 

com a marca, em mecanismos de publicidade 

interativa. 

 

5. Referências Bibliográficas 
 

AAKER, David A. Como Construir Marcas 

Fortes. Porto Alegre: Bookman, 2007 

 

ABRAGAMES. Plano Diretor da Promoção da 

Indústria de Desenvolvimento de Jogos 

Eletrônicos no Brasil. Disponível em:  

<http://www.abragames.org/docs/pd_diretrizesbasi

cas.pdf>. Acesso em: 27 set. 2010. 

 

AMA – American Marketing Association. 2006. 

 

ASSAEL, Henry. Consumer behavior and 

marketing action. 6. ed. Cincinnati: South-Western 

College Publishing, 1998. 

 

BATEY, Mark. O Significado da Marca: Como as 

Marcas Ganham Vida na Mente dos 

Consumidores.  Rio de Janeiro: Best Business, 

2010. 

 

CACIOPPO, John T.; PETTY, Richard E.; KAO, 

Chuan Feng. The Efficient Assessment of Need for 

Cognition. Journal of Personality Assessment, 48, 

306-307. 1984. Apud: MACIAS, Wendy. A 

Preliminary Structural Equation Model of 

Comprehension and Persuasion of Interactive 

Advertising Brand Web Sites. In: Journal of 

Interactive Advertising. 2003. Disponível em: < 



 

http://jiad.org/article34>.  Acesso em: 27 set. 2010 

 

CHEN, J. ; RINGEL. Can Advergaming be the 

future of Interactive Advertising?, 2001. 

Disponível em: 

<http://www.locz.com.br/çoczgames/advergames.p

df>. Acesso em: 28 set. 2010. 

 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti e VIÁ, Sarah 

Chucid. Pesquisa empírica em ciências humanas 

(com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 

2001. 

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. Métodos e 

técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

 

ELLWOOD, Iain. O livro essencial das marcas: 

tudo o que você precisa saber, em mais de 100 

técnicas para aumentar o valor das marcas. São 

Paulo: Clio Editora, 2004. 

 

KELLER, Kevin L. Strategic Brand management: 

building, measuring and managing brand equity. 

2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. 

 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 

Administração de Marketing. 12 ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida 

social na cultura contemporânea. 2 ed. Porto 

Alegre: Sulina, 2004. 

 

MACIAS, Wendy. A Preliminary Structural 

Equation Model of Comprehension and Persuasion 

of Interactive Advertising Brand Web Sites. In: 

Journal of Interactive Advertising. 2003.  

 

MANO, Cristiane. Vendedores de sensações. 

Revista Exame, São Paulo, ed.738, p. 102-106, n. 

18 abr. 2001. 

 

SANTOS, Robson. Satisfação do usuário e sua 

importância para o projeto de interfaces. In: 3º 

Congresso Internacional de Ergonomia e 

Usabilidade, Design de Interfaces e Interação 

Humano-Computador. LEUI: Rio de Janeiro, 2004. 

 

RAMAN, Niranjan V.; CHATTOPADHYAY, 

Prithviraj; HOYER, Wayne D. Do Consumers Seek 

Emotional Situations? The Need for Emotion 

Scale. In: Advances in Consumer Research, 22, 

537-542. 1995.  

RIES, Al; RIES, Laura. As 22 consagradas leis de 

marcas. São Paulo: Makron Book, 2000. 

 

RODGERS, Shelly; THORSON, Esther. The 

Interactive Advertising Model: How Users 

Perceive and Process Online Ads. In: Journal of 

Interactive Advertising. 2000. Disponível em: < 

http://jiad.org/article5>.  Acesso em: 27 set. 2010 

 

SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder 

e fragilidade da marca na sociedade 

contemporânea. São Paulo: Estação das Letras, 

2006. 

 

SOLOMON, Michael R. O Comportamento do 

Consumidor: Comprando, Possuindo e sendo. 

Tradução: Lene Belon Ribeiro. 7 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

 

SVAHN, Mattias. Future-proofing advergaming: 

A Systematisation for the Media buyer. In: 

Proceedings of the second Australasian conference 

on interactive entertainment, ACM international 

conference proceeding series, 123, creativity and 

cognition studios press, Sydney, Australia, 187-

191. 2005. 

 

TOWNSEND, J. In-Game Advertising: Brands at 

Play. 2008. Disponível em:  

<http://www.dailygame.net/news/archives/007519.

php>. Acesso em: 28 set. 2010. 

 

WEBCORE GAMES. Advergames. 2010. 

Disponível em: < 

http://www.slideshare.net/fchamis/advergames-no-

brasil>. Acesso em: 27 set. 2010. 

 

WISE, Kevin; BOLLS, Paul D.; KIM, Hyo; 

VENDAKATARAMAN, Arun; MEYER, Ryan. 

Enjoyment of Advergames and Brand Attitudes: the 

Impact of Thematic Relevance. In: Journal of 

Interactive Advertising. 2008. Disponível em: < 

http://jiad.org/article107>.  Acesso em: 27 set. 

2010. 

 


