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Resumo 

 

A presente pesquisa analisa a presença das marcas nos jogos eletrônicos de corridas 

automobilísticas. Para tal foi realizada a Análise de Conteúdo do jogo de corrida Need 

for Speed: Shift 2 Unleashed. Depois de desenvolvida uma metodologia para obtenção 

de dados das aparições de marcas antes e durante a experiência da pilotagem, buscou-se 

mapear quais locais seriam mais pertinentes no jogo para a exploração das marcas. 
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Corpo do Trabalho 

A indústria dos games possui uma rica história, embora seja possível dizer que 

ela é relativamente recente, visto que seu início dá-se apenas há algumas décadas atrás. 

Muitos jogos eletrônicos e consoles foram fabricados, cada um possuindo a sua 

importância em determinado período ou local. Atualmente estão disponíveis no 

mercado, plataformas para execução de jogos, conhecidos como consoles que Aranha 

(2004, p. 28) define como “aparelhos de médio porte, de uso doméstico, que conectados 

a um aparelho de televisão dão realização aos jogos eletrônicos”. A empresa líder de 

mercado é a Nintendo, devido ao seu console Wii. Outras grandes empresas no mercado 

dos games são a Microsoft, com o console Xbox 360 e a Sony com o Playstation 3. O 

computador pessoal é outro equipamento utilizado para jogos eletrônicos, geralmente os 

chamados social games, (jogos casuais pela internet, geralmente em sites de 

relacionamento), um mercado que cresceu devido aos sites de relacionamentos.  

A indústria dos games mostra-se promissora nos últimos anos, ao considerar a 

venda de consoles, jogos e serviços de jogos online, o faturamento desta indústria 

                                                 

1 Trabalho apresentado no DT 5 – Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológica do XIII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sul, realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2012. 

 
2 Graduado no Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda da UCS, email: 

mauriciozanon@gmail.com 

 
3
 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda da 

UCS, email: roneit@hotmail.com 

 

mailto:mauriciozanon@gmail.com
mailto:roneit@hotmail.com


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Chapecó - SC – 31/05 a 02/06/2012 

 2 

ultrapassou a marca de US$ 60,4 bilhões no ano de 2009, quase o dobro do arrecadado 

por todos os filmes produzidos em Hollywood no mesmo período. O setor tem previsão 

de faturar US$ 70,1 bilhões em 2015 de acordo com a DFC Intelligence
4
, em matéria 

publicada no site Folha.com
5
.  

No mundo dos jogos eletrônicos, o gênero dos jogos de corrida é bastante 

popular. A categoria possui várias franquias de sucesso, com produções que chegaram a 

custar 80 milhões de dólares
6
. Neste trabalho são considerados objetos de estudo 

somente os jogos de corrida eletrônicos automobilísticos, definidos como “jogos onde o 

elemento fundamental para a vitória é a velocidade e a habilidade para manipular as 

entidades através de um percurso” (Ribeiro ; Lucchese, 2011, p. 11). Assim, não são 

considerados os jogos de tabuleiro, também chamados jogos de corrida, pois os mesmos 

possuem como objetivo somente chegar de um ponto a outro em menor tempo que um 

adversário. 

Este gênero dos videogames mostra-se importante para as marcas, uma vez que 

Ana Duarte (2009) afirma que no caso de compra de automóveis “há evidências que 

demonstram que o envolvimento com o produto num [jogo eletrônico] já conduziu a 

decisões de compra específicas no mundo real” (2009, apud Nelson, 2002; Leinart, 

2004; Naughton, 2004, p. 23). 

Uma das franquias de maior sucesso do gênero é a Need For Speed, da produtora 

Electronic Arts, que já possui 17 títulos desde que foi lançada. Ela ultrapassou a marca 

de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo há 2 anos, o que, segundo a 

empresa, “torna a franquia do gênero de corrida a mais vendida de todos os tempos”
7
. O 

primeiro jogo desta franquia foi lançado em 1994, o The Need for Speed, que levava os 

jogadores a lugares exóticos em carros luxuosos, de marcas como: Lamborghini, Ferrari 

e Porsche, entre outras famosas. A disponibilidade de escolha de carros reais tornou-se 

um padrão, sendo utilizado nos jogos atuais. A ligação entre os jogos de corrida e as 

marcas torna-se mais evidente no momento em que, como exposto anteriormente, os 

                                                 

4 Instituto de pesquisas de marketing focado em entretenimento interativo e videogames que atua desde 1995, 

presente hoje em mais de 30 países. 

 
5 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/751270-industria-mundial-de-games-movimenta-us-60-bi-por-

ano.shtml>. Acesso em: 15 set. 2011. 

 
6 Disponível em: <http://www.digitalbattle.com/2010/02/20/top-10-most-expensive-video-games-budgets-ever/>. 

Acesso em: 01 set. 2011. 

 
7 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1349428-9666,00-

serie+need+for+speed+comemora+milhoes+de+jogos+vendidos.html>. Acesso em: 01 set. 2011.  
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jogos eletrônicos conduzem decisões de compra neste setor específico, demonstrando 

relevância e estratégia para atingir um público potencial. 

Os jogos eletrônicos possuem espaço para a inserção de marcas, por geralmente 

possuírem uma narrativa, cenários e personagens para essa interação com produtos ou 

marcas. Os precursores do merchandising nos games foram justamente os jogos de 

corrida, que disponibilizavam carros reais nos jogos, de acordo com Krüger e Moser 

(2005). Entretanto, os autores não consideram este o modo mais eficiente de inserir 

marcas dentro do ambiente interativo dos jogos eletrônicos: 

 

o tipo de merchandising considerado mais eficiente é aquele que 

mostra o produto sendo utilizado no ambiente. A Eletronic Arts, 

fabricante do The Sims Online, fez uma parceria com o McDonald's e 

a Intel. Os produtos foram inseridos no contexto do jogo, onde os 

personagens poderiam adquirir um computador da Intel ou comer um 

lanche em um quiosque do McDonald's (KRÜGER, MOSER; 2005, 

p.13). 

 

 As ferramentas para inserção de marcas nos games disponíveis atualmente são 

três: In-game advertising, Product Placement e os Advergames.  (Vaz, 2010) 

O In-game advertising “nada mais é do que replicar a propaganda do mundo real 

no mundo virtual, usando faixas, pôsteres, spots de rádio e outdoor” (Cavallini, 2008). 

Pinheiro reforça a ideia do autor, afirmando que: “Cartazes, outdoors, letreiros e outros 

formatos são colocados imitando o mundo real e ao invés do jogador achar prejudicial, esse tipo 

de mídia constrói uma identidade de real necessária para experiência de imersão no jogo” 

(PINHEIRO, 2006, p. 11). 

Ricardo Cavallini cita a importância desta ferramenta através de pesquisas 

realizadas pela Nilsen, que oferece serviços para medição de exposição de anúncios em 

jogos. Os dados apontam que para 70% dos jogadores entrevistados, a presença das 

marcas nos jogos torna a experiência mais real, enquanto os demais 30% acreditam que 

a publicidade nos jogos ajuda na sua decisão de compra.  

O Product Placement é outra possibilidade de inserção de uma marca no 

ambiente virtual do jogo. A diferença neste caso é o fato de a marca não estar apenas 

exposta, mas inserida no contexto da história. Para Cavallini, sua utilização requer um 

maior cuidado, pois a marca envolve-se profundamente na trama. Os personagens 

utilizam o produto de tal forma que este passa a fazer parte da narrativa. Segundo o 

autor, essa técnica é amplamente utilizada em filmes.  
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Os Advergames são a fusão dos termos em inglês advertising e games, (Frigeri ; 

Zordam, 2010). Eles caracterizam-se por serem jogos desenvolvidos exclusivamente 

para uma marca ou um produto. Vaz (2011) cita que no começo da década de 80 deu-se 

início a essa prática, com todo o enredo, personagens e cenários em torno de uma 

marca.  

Após apresentada a intensa relação entre marcas e os jogos eletrônicos de 

corridas, bem como o crescimento do mercado dos games, nota-se a importância de se 

realizar uma pesquisa exploratória neste campo, principalmente ao que tange o estudo 

de novas mídias. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar a presença das 

marcas no espaço digital dos jogos eletrônicos de corridas automobilísticas. 

Considerando os locais em que as marcas estão inseridas e se existem espaços 

publicitários com maior destaque do que outros. Além disso, se esses espaços estão 

adequados ao contexto ou se também há inserções separadas e específicas. E finalmente 

se há uma interação entre o jogador e a marca, provocando de certa maneira uma 

experiência de uso virtual. 

 

Metodologia 

Sendo este o escopo deste trabalho, analisar a presença das marcas nos jogos 

eletrônicos, foi necessário estabelecer uma metodologia adequada a fim de atender os 

objetivos traçados, mapeando as possibilidades deste ambiente. O método escolhido foi 

a Análise de Conteúdo, por ser um sistema que: 

 

se baseia num conjunto de procedimentos que se aplicam da mesma 

forma a todo o conteúdo analisável. É também confiável – ou objetiva 

– porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as 

mesmas categorias à amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões (DUARTE ; BARROS, 2005, p. 286). 

 

Deste modo é possível analisar apenas um jogo e observar características que 

sejam aplicadas a todo gênero, respeitando a particularidade de cada título.  As 

características do método são: 

 

 Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e de finalidade preditiva; 

 Transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as 

ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; 
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 Metodologia própria, que permite ao investigador programar, 

comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com 

independência de resultados (DUARTE ; BARROS, 2005, p. 286). 

 

A primeira definição necessária para o levantamento empírico foi a delimitação 

do conceito marca. Para ser considerado como um anunciante, as marcas que aparecem 

no jogo devem ser reais (com produtos a disposição do consumidor fora do ambiente do 

jogo) ou que tenham esta mesma função no game. É importante ressaltar que esta 

pesquisa não tem como objetivo verificar se houve algum tipo de contrato de veiculação 

destas marcas com a produtora do jogo. O intuito é apenas demonstrar possibilidades de 

exploração de marcas dentro dos games, servindo como base para possibilidades de 

divulgação – estabelecendo assim o jogo eletrônico como uma nova mídia.  

Definido isto, o jogo escolhido para análise foi o Need for Speed: Shift 2 

Unleashed. A opção por ele se deu por diversos motivos. São eles: a história e 

importância da franquia; por ter sido indicado a diversos prêmios
8
; pela facilidade de 

acesso aos dados, por estar em uma plataforma já disponível ao pesquisador; e por fim, 

por ser um título de simulação, no qual a presença de marcas mostra-se importante para 

criar a realidade desejada e compatível ao mundo real. O jogo foi lançado em Março de 

2011, sendo o de número 17 da franquia Need for Speed, desenvolvido pelo estúdio 

Slightly Mad e publicado pela Electronic Arts, sendo explorado somente o modo de 

jogo para um único jogador, mostrando-se suficiente para esta análise. 

Em função do grande número de marcas existentes no jogo, a metodologia não 

irá se prestar a listar todas as marcas existentes no jogo, o que se investigou foram as 

possibilidades de espaços reservados para marcas. Para deixar claro o que estas 

delimitações especificam, definiu-se que era necessário aparecer marcas reais nestes 

espaços, porém não era imprescindível que esses espaços fossem ocupados somente por 

elas. Para efeitos de organização da coleta dos dados, foi necessária a divisão do 

procedimento em duas etapas: fora da partida e durante a partida. 

 

Fora da partida 

Para fins metodológicos, este trabalho considera a exposição do jogador as 

marcas contidas no jogo desde a primeira tela quando o game é carregado e qualquer 

outra situação contida no mesmo. Foram separadas as seguintes etapas neste item: tela 

                                                 

8 Como o 29º Golden Joystic Awards, cerimônia mais antiga de premiação do setor, em que premia os melhores 

títulos de cada categoria, com voto popular. 
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inicial: toda informação disponível até o momento de acesso aos menus; menu de 

escolha: os momentos que envolvem escolhas; vídeos: a aparição de marcas nos vídeos 

explicativos; carregamento: o momento antes de iniciar uma partida; pausa: quando 

interrompida uma partida; veículos: seu destaque e caracterização por um product 

placement; e publicidade nos carros: os locais mais pertinentes de inserção de marcas 

na carenagem dos veículos. Todas essas situações têm como similaridade o fato de 

ocorrerem fora do ambiente da direção do veículo ou poderem ser analisadas fora deste 

ambiente. 

Para organização dos dados coletados, foram criadas pastas e nelas colocadas as 

imagens capturadas. Depois de criada a pasta Fora da partida, dentro dela foram 

criadas mais pastas com o nome dos respectivos itens já citados. Ao executar o jogo, as 

imagens foram distribuídas nas pastas de acordo com as capturas - no momento em que 

espaço destinado à publicidade aparecia na tela. Nesta etapa foi possível seguir uma 

ordem cronológica até o item Carregamento, depois deste a partida inicia. O item Pausa 

acontece durante a partida, apesar desta condição, optou-se por incluí-la nesta categoria 

devido ao fato da segunda parte – Durante a partida – ser considerada somente quando 

o jogador está dirigindo o veículo. 

 

Durante a partida 

Num segundo momento, foi realizada a análise das inserções de marcas durante o 

jogo. Para isso, foram percorridos os circuitos disponíveis, analisando os locais e 

contexto em que as marcas aparecem nas diferentes visões disponíveis no jogo. Esta 

parte divide-se nas seguintes etapas: visão do jogador: a exploração na parte interna e 

externa dos veículos no decorrer da partida; publicidade nos circuitos: a disposição das 

marcas nos autódromos, seja sobre a pista, nas laterais, fora e até mesmo nela. 

Nesta segunda parte segue-se o modelo da primeira, na questão da organização dos 

dados coletados. Foi criada a pasta Durante a partida e dentro dela criadas mais pastas 

com o nome dos respectivos itens citados anteriormente. Ao executar o jogo, as imagens 

foram distribuídas nas pastas de acordo com as capturas dos momentos em que os 

espaços publicitários apareciam na tela. Não foi possível seguir uma ordem específica, 

independente da visão utilizada pelo jogador, o mesmo pode estar exposto às placas e 

publicidade em veículos no mesmo momento. 

 

Resultados: Fora da Partida 
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Tela inicial 

A tela inicial pode ser considerada um espaço nobre para inclusão de 

publicidade. Sendo a tela inicial do jogo, ela aparecerá obrigatoriamente toda vez que o 

jogo Shift 2 Unleashed for executado. Nesta tela é apresentada a figura de um piloto – 

que pode ser encarado como a representação do jogador dentro do game. Caracterizado 

como tal, o piloto veste um macacão de corrida e um capacete. A composição negativa 

(fundo escuro/marcas claras) dão destaque à publicidade exposta. A marca da fabricante 

de automóveis Ford possui um destaque nobre, seja pelo tamanho da logomarca e 

também pelo local que ela está inserida – ao centro da tela. Também é possível verificar 

a presença da fabricante de freios Bosch, da empresa de pneus Falken e o ícone da 

logomarca do energético Monster, na base do capacete do piloto. Nota-se que há uma 

preocupação em relacionar as marcas expostas ao contexto do jogo, minimizando o que 

poderia ser considerado como um efeito forçado de exposição desta publicidade, pois 

ela torna-se justificável ao incluir-se ao enredo. Todas as marcas são comuns ao 

ambiente do jogo e podem ser direcionadas ao público usuário, se partirmos do 

pressuposto que todos os jogadores são amantes dos automóveis e conhecedor das 

diversas marcas do setor. 

 

Menus de Escolha 

Após os elementos introdutórios o jogador tem acesso à tela de Menu principal. 

Nela é possível notar com destaque o carro Nissan GT-R GT1. A cena passa-se no 

momento de uma largada – em imagem congelada – de uma corrida noturna. 

Juntamente com o carro da Nissan, a publicidade nele inserida torna-se também um 

espaço a ser explorado, uma vez que o veículo é sempre o mesmo.  

A utilização do carro neste local é estratégica, uma vez que ele é o último a ser 

liberado e toda vez que for iniciado o game esta tela é exposta, assim como a tela inicial 

do piloto com o macacão. A partir disso, o jogador irá vê-lo toda vez que entrar no jogo, 

mas com a possibilidade de dirigi-lo somente nas últimas corridas, criando assim um 

objeto de desejo.  

Após o menu principal, o jogador inicia uma carreira de piloto ao acessar o 

Menu carreira. Este menu possui 7 classes principais (Moderno D, Moderno C, Retro, 

Moderno B, Muscle, Moderno A, GT3, e GT1). Primeiramente o jogador tem acesso 
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somente à Moderno D, desbloqueando as outras ao vencer corridas. As classes 

subdividem-se em 65 eventos, que variam de 1 a 5 corridas para vencê-las. 

O menu apresenta-se como um local importante pela frequência em que é 

acessado pelos jogadores. Para preservar características do jogo ou para não torná-lo 

visualmente poluído, não é incluído nele aparições avulsas de marcas e sim somente na 

forma de publicidade nos carros ou nos próprios carros. Ainda existem corridas com 

carros emprestados, que destacam a experiência com determinado modelo de veículo – 

devido à quantidade elevada de carros - nelas a regra é correr somente com determinado 

modelo, tornando obrigatória a experiência com aquele produto para avançar no jogo.  

A fim de gerar maior proximidade com a realidade é criada uma hierarquização 

dos veículos. Categorias já existem em corridas reais, definidas de acordo com a 

potência do motor, sendo feito isso no jogo para manter o nível de credibilidade. Dentro 

do jogo, além de sua potência, os carros são separados através de seus preços, que estão 

em concordância com seus valores reais, em dólares. A hierarquização é importante 

para as marcas, pois algumas corridas poderão ser disputadas com a finalidade de pilotar 

o melhor carro, o que pode ser explorado por determinada marca. 

 Ainda no que diz respeito aos menus do jogo, dos 36 circuitos diferentes, todos 

simulando autódromos reais, existem dois com nome patrocinado, das fabricante de 

veículos Mazda, o Mazda Raceway Laguna Seca, e Toyota, o Toyota Irwindale 

Speedway. Isso caracteriza um espaço às marcas no jogo, entretanto, a frequência de 

aparições é baixa, pois selecionar uma corrida demora pouco segundos, a maior parte do 

tempo passa-se dirigindo o veículo. 

 

Vídeos 

Durante a carreira, na escolha das corridas foram exibidos dez vídeos. Em todos 

eles é explicada a etapa que está por vir e a importância de ter conseguido evoluir no 

jogo. Eles contêm depoimentos de pilotos desafiando o jogador, que no caso de vitória, 

terão o desejado carro do piloto adversário. Neles, os pilotos ficam à direita do vídeo em 

um plano que as marcas na roupa apareçam. Os veículos sempre aparecem no fundo 

durante os depoimentos dos pilotos.  

Os veículos exibidos em destaque provavelmente são escolhidos pelo critério de 

desempenho em competições reais e não por patrocínio, pela importância que o jogo dá 

para a simulação da realidade. O que pode acontecer é a produtora do jogo selecionar 

somente os veículos campeões de determinadas categorias, caracterizando assim um 
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merchandising. A presença das marcas nos vídeos ocorre ainda através da publicidade 

em veículos e nas placas dos circuitos. 

 

Carregamento 

Devido à quantidade de dados que o jogo possui - um total de 3.135 arquivos - o 

acesso à corrida não é imediato, pois é necessário carregar estes arquivos. Por padrão é 

criada uma tela informando ao jogador para aguardar que em breve ele terá acesso aos 

dados.  

No carregamento, as marcas aparecem somente na forma de publicidade e no 

circuito onde ocorrerá a partida. Isso possui um destaque único, além disso, apresentar a 

marca no carregamento torna aquele trecho em que o jogador irá passar conhecido antes 

mesmo da experiência. Mas o destaque negativo fica por conta da grande variação das 

imagens, uma vez que existem 36 diferentes pistas, dificilmente há repetição de marcas. 

Este espaço poderia ser mais bem explorado com o carro que o jogador selecionou para 

a corrida ou até por uma única marca, como observado com o Nissan GT-R no Menu 

Principal.  

 

Pausas 

Quando interrompido o jogo, em qualquer momento durante a pilotagem, é 

exibida uma tela com informações da corrida com uma imagem de fundo do circuito em 

que ela está sendo disputada. Nesta tela são listadas as posições atuais dos veículos, bem 

como o nome dos carros e dos pilotos. Próximo à isso estão as logomarcas ao lado do 

veículo correspondente. Portanto, as marcas se fazem presentes nesta tela somente pelo 

nome do veículo e logomarca da fabricante. Outras formas poderiam ser exploradas 

pelas marcas, porém esta tela fica exposta geralmente quando o jogador precisa fazer 

uma atividade fora do game. 

 

Veículos 

Durante a pilotagem, o veículo de maior destaque é aquele no qual o jogador 

está dirigindo, em comparação com os carros concorrentes. Quando ocorre uma 

aproximação dos adversários, a visualização do oponente dura pouco tempo, por todos 

estarem em alta velocidade. Quando o jogador perde uma corrida e percebe qual carro 

cruzou a linha em primeiro, ele pode vir a querer comprar aquele modelo para obter o 
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mesmo resultado, existindo uma influência. Contudo, se os automóveis forem da mesma 

categoria os resultados vão depender das habilidades de cada jogador. 

A interação entre jogador e veículos no jogo caracteriza-se por um Product 

Placement. Isto acontece pelo fato dos carros presentes no jogo serem idênticos aos 

reais e tentarem ser fiéis quanto ao seu desempenho. Entretanto, dirigir virtualmente um 

veículo não é tão intenso como pilotar o veículo realmente, mas os carros virtuais 

preservam os atributos dos carros reais, como: carroceria, barulho do motor, suspensão, 

aceleração, entre outros. Deste modo, os jogos eletrônicos de corrida automobilística 

apresentam-se como um espaço para fabricantes de veículos exporem seus produtos 

visando criar uma experiência de uso com interessados por automóveis e potenciais 

compradores.  

 

Publicidade nos carros 

A publicidade nos carros dentro do jogo é uma tentativa de recriar o mundo real. 

Em todos os campeonatos automobilísticos os veículos possuem marcas inseridas na sua 

lataria, seja nas laterais, na parte traseira ou na dianteira. 

As categorias iniciais do jogo possuem veículos somente com pintura em uma 

única cor. Ao vencer as etapas, diversos adesivos com marcas são liberados para o 

jogador comprar, assim ele pode inserir marcas de sua preferência em seus carros. Nas 

últimas duas classes – GT3 e GT1 – todos os veículos possuem publicidade, justamente 

para recriar os ambientes dos campeonatos automobilísticos reais. 

Os lugares mais comuns para a inserção de marcas são as partes: lateral, 

dianteira e traseira do veículo – entre todos os carros analisados. Entretanto o tamanho 

das logomarcas, bem como as características de cada uma – cores, formas e contraste 

com o fundo – podem influenciar na aceitação por parte do jogador da inclusão de 

determinada marca no veículo de sua preferência, como destacado pelos autores Kotler 

e Keller sobre a importância dos elementos de uma marca. 

 

Resultados: Durante a Partida 

 

Visão do Jogador 

A visão do jogador é definida como o modo que o jogador irá ver a corrida a 

partir de seu veículo, sendo possíveis duas alternativas: dentro ou fora dele. Na vida real 

somente é possível pilotar um veículo dentro dele, já os games possibilitam diferentes 
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pontos de visualização, como por exemplo, pilotar vendo sua parte traseira. Diferentes 

opções de escolha da visão são um padrão nesta indústria, variando somente a 

quantidade. Isso existe possivelmente para uma adequação da preferência de cada 

jogador, uma vez que elas podem ser facilmente trocadas ao pressionar uma simples 

tecla. 

Existem cinco visões diferentes, somente a visão interna e a visão externa do 

carro serão abordadas a seguir por possibilitar a visualização do carro – e assim de 

marcas inseridas nele - durante toda a corrida. Nas três demais visões não há nenhuma 

parte do carro exibida durante a pilotagem, não tendo sua importância nesta análise.  

A visão interna é explorada por jogadores que buscam uma fidelidade maior de 

simulação, pelo fato dos carros serem pilotados somente dentro deles. De acordo com o 

ponto de vista comercial, um aspecto negativo da visão interna é que ela prejudica a 

aparição da publicidade nos carros durante a pilotagem. Mesmo assim foi identificado 

um product placement nas luvas do piloto, pois são réplicas de luvas da fabricante de 

equipamentos de segurança para pilotagem, Alpinestars. Elas se destacam nas curvas do 

circuito, já durante as retas elas não ficam visíveis. Entretanto a experiência de uso não 

acontece de forma profunda, pois não há opções de escolha de diferentes equipamentos. 

Já a visão externa é a mais favorável à interação entre jogadores e marcas, pelo 

fato de toda a tela ser explorada pelos automóveis, sendo melhores visualizados, bem 

como toda a ambientação do circuito. Esta visão vai além de uma alternativa, pois se 

torna grande parte da experiência, possibilitando ao jogador uma exposição maior das 

marcas nos carros e nos circuitos. Notou-se um espaço nobre para publicidade durante 

as partidas através desta visão. Entretanto, essa aplicação não foi totalmente explorada 

no jogo, pois não é existente em todos os veículos. Muitas marcas parecem privilegiar a 

lateral dos veículos pela logomarca ficar em um tamanho maior mesmo este tendo um 

menor tempo de exposição durante a partida. 

 

Publicidade nos circuitos 

A publicidade nos circuitos, juntamente com os veículos, são os locais mais 

explorados pelas marcas. Elas caracterizam-se nesta análise como os locais de inserção 

de marcas nos circuitos, sejam através de placas, viadutos, locais especiais ou na própria 

pista. As placas no circuito apresentam-se como uma plataforma para o in-game 

advertising, entretanto as marcas exploram este espaço somente através da logomarca, 

que pode ter ocorrido por alguns motivos, são eles: as marcas estão presentes no jogo 
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antes de sua publicação, assim, apresentar uma mensagem poderia torná-la obsoleta 

após curto período de tempo considerando a vida útil do jogo; a dinâmica do jogo, 

devido à velocidade em que os carros passam por elas, não permitindo uma leitura 

maior; fidelidade aos circuitos reais, em que as marcas se fazem presentes desta mesma 

maneira. 

As publicidades no circuito apresentam-se sempre dentro do contexto da corrida, 

nunca de forma invasiva, pois todas as placas estão em um suporte adequado - uma 

estrutura metálica ou acoplada a um viaduto, por exemplo - na tentativa de ser o mais 

próximo da realidade. Foram detectados quatro modos de publicidade nos circuito, 

detalhados a seguir. 

A publicidade sobre a pista pode ser considerada como nobre entre os diversos 

tipos de publicidades nos circuitos por alguns motivos: por ser um espaço geralmente 

exclusivo; por ocupar grande parte da tela quando o veículo passa abaixo dela; e pela 

visão central em muitos casos. Para completar uma prova é necessário percorrer várias 

voltas do circuito, até oito, o que aumenta o tempo e a frequência de exposição. Todos 

os circuitos apresentam placas sobre a pista, variando somente tamanho, cores e 

formatos. Quando bem exploradas, elas podem até mesmo criar um ponto de referências 

para o jogador se forem memoráveis. Ainda existem viadutos, que enriquecem o 

ambiente do jogo, junto com a vegetação no entorno e as pessoas sobre ele.  

A publicidade nas laterais da pista destacam as marcas, independente da visão 

escolhida, por estarem muito próximas do objeto a ser percorrido. Entretanto, através da 

visão externa a visualização é explorada de forma a ocupar melhor os espaços da tela. O 

destaque negativo fica por conta da quantidade de placas em alguns momentos e pelo 

seu tamanho, que pode passar despercebido aos jogadores. 

 A publicidade fora da pista caracteriza-se por locais nos quais as marcas estão 

presentes no circuito, mas sem relação direta com a pista. Estão inclusos aqui locais que 

geralmente enriquecem a ambientação, como tendas, áreas VIP’s entre outros. A 

frequência de aparições pode ser considerada elevada, entretanto pelos materiais 

estarem afastados da pista, seu destaque é menor que os outros itens analisados 

anteriormente.  

 A publicidade na pista é a publicidade inserida diretamente na pista ou na área 

de escape – asfalto ao lado da pista para o piloto não perder o controle caso saia dela. A 

frequência de aparições nas marcas nestes locais é baixa, sendo poucas vezes 
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encontrada, também foi observado que ela foi pouco explorada por existirem diversas 

áreas de escapes na maioria dos circuitos. Isto pode ter acontecido pelo fato das outras 

manifestações destacarem melhor uma marca, apresentando-se como uma melhor opção 

na comparação com esta. 

 

Resultados: Caso Dr. Pepper 

A marca de refrigerantes Dr. Pepper realizou uma promoção para quem comprou 

o jogo.  Ela consiste em obter um código nas garrafas da marca para baixar conteúdos 

in-game exclusivos, como carros e pistas, além de ganhar dinheiro. Uma vez obtido o 

código, basta acessar uma área determinada do jogo e ativá-lo. 

O jogo possui distribuição mundial, por ter sido feito por uma grande produtora 

de games e esta possuir uma logística já consagrada, entretanto, a marca Dr. Pepper não 

está presente em todos os países em que o jogo se encontra. Porém, isto pode ser sanado 

pela divulgação da promoção somente aonde existe a marca de refrigerantes, apesar das 

informações se dispersarem rapidamente na internet. Mas vale o destaque pela escolha 

dos games por parte de uma grande empresa, como plataforma para realizar uma ação 

de marketing, atingindo uma fatia de seu público num momento de lazer. 

 

Conclusão 

Conforme a proposta desta pesquisa, em analisar os locais de inserção das 

marcas, bem como a existência de espaços publicitários destacados, percebeu-se que as 

marcas estão presentes em todos os momentos do jogo, com uma enorme quantidade de 

locais a serem explorados e com destaques variados entre eles. Também foi identificado 

casos de product placement com o uso dos veículos e das luvas dos pilotos. Além disso, 

locais propícios ao in-game advertising estão disponíveis quase que na totalidade dos 

circuitos.  

A publicidade acima da pista pode ser considerada como nobre pelo tamanho 

que ocupa na tela durante a passagem do veículo e por possuir suportes diferentes que 

despertam a atenção dos jogadores. A visão externa proporciona outro local nobre no 

jogo, que é a parte traseira dos veículos, com ela as marcas expostas ali ficam o tempo 

todo aparecendo na tela durante a pilotagem. Outro grande destaque são os veículos, os 

objetos principais a serem utilizados pelos jogadores, podendo ocorrer uma experiência 

satisfatória entre consumidor e marca. 
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No que diz respeito à adequação das marcas ao contexto do jogo ou se há 

inserções separadas e específicas, todas as aparições estão adequadas e em nenhum 

momento há inserções separadas e específicas, mostrando as particularidades de 

exploração deste meio. Destacam-se aqui os circuitos, que possuem diversas formas de 

publicidade que enriquecem o visual realista do circuito.  

Em relação à interação entre jogador/ marca e a experiência de uso virtual, existe 

o product placement através da pilotagem dos veículos. Uma interação intensa entre 

jogador/marca, pelo fato dos veículos do jogo serem réplicas dos reais. Esta experiência, 

entretanto, não irá substituir um test drive, pois ela não é intensa a ponto do jogador 

suprir-se da pilotagem real. 

Assim, sendo o objetivo deste trabalho analisar a presença das marcas no espaço 

digital dos jogos eletrônicos de corridas automobilísticas, podemos concluir que os 

games podem ser aliados às marcas e considerados como uma mídia complementar. 

Alguns motivos que levaram a estas conclusões: por possuírem características diferentes 

– tanto no universo dos jogos como no perfil de seu público – das demais mídias; por 

terem uma gama de locais possíveis de inserção de marcas que simulam ambientes 

reais; por seus ambientes serem maleáveis de acordo com as necessidades de cada 

produto; e também pelos exemplos de marcas que já investem nesta plataforma como a 

Dr. Pepper em uma ação especial, ou a grande quantidade de logomarcas inseridas no 

jogo. 

Considerou-se também os games como uma mídia complementar por ainda não 

serem explorados na sua totalidade pelas marcas e não possuírem produtos específicos 

que possam ser divulgados unicamente através deles. Também podemos considerá-lo 

como uma mídia pelo fato dos carros que estão presentes no jogo influenciarem certas 

decisões de compra ou na preferência de marca, seja por um motivo estético ou pelo 

desempenho no jogo. 
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