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Resumo 

Propostas comerciais são documentos utilizados por prestadores de 

serviço para apresentar novos produtos a um potencial cliente. No APL-PE de 

jogos digitais, sua empresa especialista em advergames - jogos utilizados em 

campanhas publicitárias - mais antiga, com 11 anos, é a Jynx Playware, que 

prospecta novos negócios através de propostas comerciais. No entanto, os 

documentos deste tipo produzidos pela empresa não possuem a efetividade 

desejada, resultando em uma baixa aprovação de projetos.  Através da análise 

bibliográfica sobre propostas comerciais, viu-se que o documento deve ir além 

da descrição técnica do produto, apresentando ao cliente as razões que levaram 

o prestador a propor tal solução. Neste caso, as informações presentes em 

diversos métodos de design, utilizados na etapa de exploração do problema, 

podem ser incorporadas às propostas comerciais de advergames. Desta forma 

espera-se justificar a escolha da solução e apresentar ao cliente como ela irá 

atuar na solução de seu problema. Como resultado deste trabalho, foi gerado um 

modelo de propostas comerciais de advergames, que utiliza informações colhidas 

nas técnicas de exploração do problema [1] Análise de Similares e [2] Personas, 

para embasar o conceito do jogo apresentado. Como resultado da utilização do 

modelo na Jynx Playware, durante um período de 10 meses, houve um aumento 

no percentual de aprovação das propostas comerciais, o que mostra que o uso de 

métodos de design aparentemente é eficaz para gerar propostas comerciais de 

advergames mais efetivas.    

 

Palavras chave: Propostas Comerciais, Metodologia do Design, Advergames  
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Abstract 

 Sales Proposals is a type of document used by service providers to 

introduce a new product to a potential client. In Pernambuco’s Local Productive 

Cluster of digital games, the oldest company producer of advergames - games 

used as a tool in advertising campaigns - is Jynx Playware, which starts its new 

projects using sales proposals. However, this documents produced in the 

company don’t have the desired effectiveness. Through research in sales 

proposals, we have learn that the this type of document should go beyond the 

description of the product, showing the reasons that led the provider to propose 

a certain solution. On advergame’s sales proposal, some information presented 

in design methods, especially on the stage of problem exploration, can be used in 

the sales proposal to justify the solution choice, and show to the client how it will 

solve his problem. As a result, we created an advergame’s sales proposal model, 

which uses information provided in the techniques [1] Similar Analysis and [2] 

Personas, to base the game concept presented. This model was used inside Jynx 

Playware during 10 months, and was able to increase the percentage of sales 

proposals approved by the client, which shows that use of design methods is 

effective to create better advergame’s sales proposals.   

 

Keywords: Sales Proposals, Design Methodology, Advergames  
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1.Introdução 

Nos últimos dez anos, empresas de produção de jogos digitais começaram a 

proliferar no cenário pernambucano, mais especificamente na região central do 

Recife, conhecida como Porto Digital. Esse segmento da indústria de tecnologia já 

responde por mais de 30% do faturamento nacional da indústria de Jogos 

Digitais [ABRAGAMES 2008]. 

Em paralelo ao desenvolvimento desta indústria, o Departamento de Design em 

parceria com o Centro de Informática da UFPE vem construindo uma base de 

conhecimento em concepção e implementação de jogos digitais nos cursos de 

graduação e pós-graduação, contando com um número significativo de trabalhos 

de conclusão de curso de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado na área. [NEVES et. al 2010]. 

O departamento de design contribui para esta pesquisa através de seus 

laboratórios de pesquisa. O GDRlab1 (Game Design Research Lab), laboratório do 

qual este trabalho faz parte, contribui com 9 dissertações de mestrado, até a data 

deste trabalho, cujo tema aborda o desenvolvimento de jogos digitais no APL-PE 

(Arranjo Produtivo Local de Pernambuco), desde 2007.  

A motivação de cada um destes trabalhos vem da pesquisa continua que é 

realizada no tanto no APL como um todo, como dentro das empresas produtoras. 

Baseando-se na experiência da academia e do setor produtivo local, tem-se 

investigado nos últimos anos a aplicação de métodos e técnicas de design na 

produção de jogos digitais, com o objetivo de desenvolver uma metodologia 

própria de concepção e validação dos jogos produzidos nesta indústria  [NEVES 

et. al 2010].  

Durante esta pesquisa, um problema foi encontrado na empresa Jynx Playware2. 

Fundada em 2000, a empresa é uma das mais antigas do APL, tendo se destacado 

pela produção de jogos publicitários (advergames) [NEVES et. al 2010]. 

                                                        
1 http://gdrlab.net/ 
2 http://www.jynx.com.br/wordpress/ 
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Neste sentido,  a Jynx trabalha sob demanda, isto é, deve haver um cliente que 

encomende e pague pela produção dos jogos.  Antes do início de cada projeto da 

empresa, uma proposta comercial é concebida e enviada para o cliente, 

descrevendo o conceito do jogo. Se for aprovada, o cliente contrata a Jynx para 

executar o projeto descrito, e tem-se início a sua produção. 

Por trabalhar sob demanda, a viabilidade da empresa está diretamente ligada à 

aprovação de projetos. O problema identificado reside na razão de propostas 

produzidas para projetos aprovados, que não estava satisfatória para o 

planejamento da empresa. Para cada 14 propostas comerciais concebidas e 

enviadas a potenciais clientes, apenas uma era aprovada, de acordo com a equipe 

de marketing da Jynx. 

Para investigar este problema, o primeiro passo foi mapear o processo de 

desenvolvimento de um advergame dentro da empresa, com ênfase na fase 

anterior à aprovação do projeto, que é o processo de concepção da proposta 

comercial. 

Descrito de maneira breve nesta introdução, o processo se inicia com a chegada 

de uma demanda à empresa em forma de um briefing, documento que contém as 

diretrizes do projeto como público alvo, plataforma de desenvolvimento e 

orçamento disponível. Em seguida, a equipe de game design da empresa deve 

gerar um conceito de jogo, e produzir uma proposta comercial descrevendo-o e 

contendo as demais informações relativas ao projeto.  

Na investigação, notou-se que podem ocorrer diversos problemas neste 

processo, que podem gerar o baixo número de propostas aprovadas. Para 

solucionar ou amenizar este problema, a primeira análise e investigação 

realizada foi a respeito das propostas comerciais em si. 

O problema abordado neste trabalho é de que maneira as propostas comerciais 

de advergames da Jynx Playware podem ser melhoradas, para gerar um número 

maior de propostas aprovadas. 

Para isto, o primeiro passo foi realizar uma pesquisa sobre advergames, para 

uma melhor compreensão sobre o que são e como são utilizados. Em seguida, o 
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foco do estudo passou a ser propostas comerciais. O objetivo era realizar uma 

pesquisa de referências, acadêmicas e não acadêmicas, e identificar uma possível 

estrutura adequada ao contexto local, aliada a um correto uso do documento.  

Após o estudo das referências, foi feita uma análise do modelo de propostas 

comerciais da Jynx utilizado até então, identificando problemas em sua 

estrutura. 

O principal deles é que a proposta comercial não deve focar na descrição da 

solução apresentada, como era o caso do modelo da Jynx, mas sim como ela irá 

atuar na solução do problema ou alcance do objetivo do cliente, diretriz 

apontada por Tracey [1992], Friend [2010], Ortega [2010] e James [2010], e qual 

é o respaldo dado pelo desenvolvedor da proposta a seu cliente de que o projeto 

proposto será efetivo [TRACEY 1992], [ORTEGA 2010] e [JAMES 2010]. 

Com esta análise, o problema foi estudado mais a fundo, e deixou de ser as 

propostas comerciais da Jynx como todo, passando ser pontos dentro dela que 

deveriam ser corrigidos . 

Neste etapa, foi formulada a hipótese deste estudo, de que metodologia de design 

pode contribuir para a maior efetividade de propostas comerciais de 

advergames, através de sua capacidade de explicitar e justificar as decisões do 

designer durante um processo, permitindo um diálogo com outras áreas de 

conhecimento [BURDEK 2006].   

Então, o ação seguinte foi buscar e investigar métodos contemporâneos de 

design que poderiam contribuir com este trabalho. Após a pesquisa, as 

contribuições de métodos de design para este trabalho se deram através da 

utilização das técnicas de personas e de análise de similares. Referenciada em 

autores como Cooper [2003] e Pruit & Adlin [2006] e adaptada ao APL-PE  por 

Oliveira [2010, et. al 2010], a técnica de personas foi utilizada como ferramenta 

de ligação entre o advergame proposto e o público alvo do projeto.  

Por sua vez, a técnica de análise de similares foi referenciada nos autores Lobach 

[1976] e Baxter [1998], ambientada localmente por Malcher [et. al 2009, et. al 

2010], e utilizada na proposta comercial como argumento relacionando ao 
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potencial de diversão do jogo proposto, baseando-se em elementos de sucesso de 

jogos consolidados no mercado. 

Então, um novo modelo de propostas comerciais foi desenvolvido, levando em 

consideração a estrutura sugerida pelas referências de propostas comerciais, 

adicionada das informações colhidas na pesquisa de referências tanto de 

advergames, como de metodologia de design. 

Como experimento deste trabalho, o novo modelo foi aplicado em 46 situações 

reais de projeto na Jynx entre os meses de março a dezembro de 2011. Dentre 

eles, um caso é analisado no capítulo 4, que mostra o comportamento do modelo 

em um caso específico. 

Como resultado, foi visto que a aplicação do novo modelo foi capaz de melhorar a 

razão entre propostas desenvolvidas e projetos aprovados, o que indica que a 

utilização de métodos de design pode contribuir para uma maior efetividade de 

propostas comerciais de advergames.  

Este trabalho se divide em cinco capítulos, dos quais o primeiro é esta 

introdução, o segundo investiga o problema, abordando advergames, e propostas 

comerciais. Pesquisa sobre advergames se deu através de seu histórico, 

classificação, como é seu desenvolvimento e quais são os problemas encontrados 

na Jynx Playware, e por fim, como era seu modelo de propostas comerciais. 

Em seguida,  a segunda parte do capítulo traz o estado da arte no estudo de 

propostas comerciais, para em seguida utilizar as referências na terceira parte 

do capítulo, na análise do modelo de propostas comerciais da Jynx Playware, 

encontrando seus pontos problemáticos. 

O terceiro capítulo traz o estado da arte em metodologia de design, com foco nos 

métodos e técnicas que foram utilizados para criar o novo modelo de propostas 

comerciais de advergames da Jynx Playware.  

O quarto capítulo traz o novo modelo de propostas comerciais, e também o 

experimento, que é a apresentação de uma das aplicações do modelo 

desenvolvido em uma situação real de vendas, junto com os números relativos ao 

seu desempenho.  
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Por fim, o quinto e último capítulo traz as conclusões deste trabalho e a 

discussão a respeito do resultado obtido.  
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2. Sobre Advergames e Propostas Comerciais 

Este capítulo traz a investigação do problema deste trabalho. A primeira parte 

aborda advergames, com informações sobre seu histórico, classificação, 

desenvolvimento de advergames na Jynx Playware, problemas encontrados no 

processo, culminando na apresentação do modelo de propostas comerciais da 

empresa. 

Em seguida, a segunda parte traz o estado da arte em propostas comerciais, 

apresentando referências que foram utilizadas no projeto para aprofundar a 

investigação e o entendimento sobre o problema do documento deste tipo da 

Jynx Playware. 

Através da análise das referências, foi possível criar uma tabela com 

recomendações referentes a estrutura e boas práticas ao se desenvolver uma 

proposta comercial. A última parte deste capítulo traz a análise do modelo de 

propostas comerciais da Jynx Playware utilizado até então, de acordo com esta 

tabela. Está análise permitiu que o problema evoluísse, deixando de ser a 

proposta comercial como um todo, para se focar em pontos problemáticos 

dentro dela. 

2.1 Sobre Advergames 

Na década de 1890, os irmãos Lumiere veicularam em seus filmes produtos da 

empresa Lever Bros (atual Unilever). Este é o caso mais antigo de uma técnica 

conhecida como product placement, onde produtos são expostos em mídias 

alternativas, como filmes por exemplo, para aproveitar o estado de atenção e 

emoção em que o usuário está no momento, e utilizá-lo em favor da propaganda 

[VILLAFRANCO & ZELTZER 2006]. 

Com o passar dos anos, este tipo de ação se tornou mais comum, com casos que 

demonstravam a efetividade da técnica, como no filme The Firm, onde o 

personagem principal consumia a cerveja Red Stripe, o que fez com que suas 
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vendas aumentassem em 50% no mercado dos Estados Unidos, após a estréia do 

filme3. 

Jogos digitais servem como mídia para este tipo de propaganda, pois engajam e 

criam uma conexão emocional com o usuário que pode ser utilizada para 

transmitir um conteúdo de determinada marca ou produto, além de 

possibilitarem um tempo de exposição maior que em outras mídias [DAHL et al. 

2009]. Ao perceber estas virtudes dos jogos, a publicidade desde então passou a 

experimentar maneiras de fundir suas mensagens estratégicas de persuasão a 

eles [ROCHA 2010]. 

Jogos que são desenvolvidos em torno de uma marca ou produto, com o objetivo 

de promovê-los para um determinado público alvo, são caracterizados como 

advergames [ROHRL 2009]. 

Esta primeira sessão mostra a evolução histórica dos advergames, sua 

classificação e posicionamento junto a outras formas de publicidade em jogos, e 

o processo de produção e problemas encontrados em seu desenvolvimento na 

Jynx Playware, a empresa mais antiga especialista em advergames do APL de 

jogos digitais de Pernambuco.  

2.1.1. Histórico 

Apesar da afirmação de que os advergames aparentam terem evoluído de outros 

tipos de propagandas web, como banners por exemplo [DAHL et al. 2009], o 

conceito de advergame existe a quase tanto tempo quanto a própria indústria de 

jogos digitais [ROHRL 2009].  

Os primeiros advergames datam do fim da década de 70 e início da de 80, como 

os títulos Datsun 280 Zzzap4 (figura 1), um jogo arcade de corrida lançado em 

1976 onde o usuário controlava o carro Datsun 280, e o jogo Pepsi Invaders5 

(figura 2), lançado em 1983 para uma convenção de vendas da Coca Cola, onde 

os usuários poderiam jogar uma réplica do jogo Space Invaders, da Atari. Os 

inimigos representavam a Pepsi, sua concorrente. 

                                                        
3 http://www.businessweek.com/1998/25/b3583062.htm 
4 http://kotaku.com/gaming/advergames/early-advergames-part-ii-322391.php 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Invaders 
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Figura 1 - Divulgação do Datsun 280 
Zzzap 

 

Figura 2 - Tela do jogo Pepsi Invaders 

No fim da década de 80 e início da de 90, os advergames alcançaram os consoles 

domésticos, com títulos como Avoid The Noid6 (figura 3), lançado em 1989 no 

Nintendo NES, para promover a marca Domino’s Pizza através de um jogo no 

qual o usuário deveria entregar uma pizza dentro do tempo estipulado, e o 

McDonald’s Treasure Land Adventure7 (figura 4), lançado em 1993 para o Sega 

Genesis. 

 

Figura 3 - Tela do jogo Avoid The Noid 

  

Figura 4 - Capa do McDonalds 
Treasure Island 

Com a massificação da internet em meados dos anos 90, os advergames 

encontraram em tecnologias como a Shockwave Flash uma boa ferramenta de 

produção e distribuição de conteúdo, o que fez as marcas passarem a divulgar 

seus produtos online [ROHRL 2009]. 

                                                        
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Noid 
7 http://jogorama.com.br/jogos/mega-drive/1295/mcdonalds-treasureland-adventure/ e 
http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald's_Treasure_Land_Adventure 
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Figura 5 - Tela do jogo Teamgeist 

 

Figura 6 - Tela do jogo Big Bumpin 

Atualmente, a produção de advergames continua a crescer anualmente, com 

muitos jogos que possuem um orçamento maior que jogos casuais, e cujos títulos 

se dividem entre plataformas como web e consoles [ROHRL 2009]. Como 

exemplos de advergames contemporâneos, podemos citar o Adidas Teamgeist8 

(figura 5), jogo online lançado em 2010 para promover a Adidas e a seleção 

alemã, que disputaria a copa do mundo naquele ano, e o jogo Big Bumpin9 (figura 

6), lançado em 2006, através de uma parceria da Burger King com a Microsoft. 

Na campanha, o cliente comprava uma refeição e ao pagar mais US$3,99 , 

ganhava o jogo, para ser jogado nos consoles Xbox e Xbox 360. 

2.1.2 Classificação de Advergames 

Produtos e marcas podem ser veiculados dentro de jogos digitais de diversas 

maneiras. No entanto, é comum classificar todas elas como advergames, embora 

esta seja apenas uma modalidade de inserção publicitária em jogos. Muitas 

aplicações diferentes acabam por serem rotuladas como advergame por 

apresentar características de jogabilidade aliada a intenções comerciais [ROCHA 

2010]. 

O conceito de advergame difere, por exemplo, do conceito do in-game 

advertising, em que marcas e produtos são posicionados no plano de fundo do 

jogo [WINKLER & BUCKNER 2006], como pode ser visto na figura 7. 

                                                        
8 http://www.northkingdom.com/case-studies/adidas-teamgeist/ 
9 http://xbox360.ign.com/articles/746/746645p1.html 
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Figura 7 - In Game Advertising da Nike, no jogo Madden 

Em seu trabalho, Rocha [2010] validou uma classificação existente na internet, 

que subdivide estas inserções em quatro categorias, a saber: Product Placement , 

Below the Line (abaixo da linha), Through the Line (através da linha) e Above the 

Line (acima da linha). O conceito de linha, utilizado nesta classificação, 

representa a percepção do usuário à inserção da marca ou produto, que pode ser 

discreta no caso Below the line, disfarçada no Through the Line, e explícita no 

Above the Line. Abaixo, a descrição de cada tipo. 

Product Placement - Nesta categoria, o produto é inserido em um jogo 

existente, e deve possuir uma função na mecânica de jogo. Os produtos adentram 

nos jogos para serem manuseados e utilizados em benefício do jogador, criando 

uma relação mais direta com o usuário [ROCHA 2010]. Na figura 8, uma 

concessionária Honda foi inserida no jogo Social City. Ao comprá-la, o usuário 

ganhava mais pontos que ao comprar um item normal, e o ajudava a realizar as 

missões do jogo. 
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Figura 8 - Exemplo de product placement no jogo Social City 

Below the Line - A segunda categoria representa inserções de produtos ou 

marcas em jogos existentes, porém diferente da Product Placement, os elementos 

inseridos não possuem um papel na mecânica. Neste tipo de aplicação, não se 

deve quebrar a imersão do usuário, mas sim levá-lo a pesquisar sobre a marca 

fora do jogo [ROCHA 2010]. Este tipo de inserção é comum em jogos de esportes, 

como o Madden, como pode ser visto na figura 7. 

Through the Line - A forma mais incomum de inserção. Nela, o usuário deve 

interagir com elementos fora do mundo do jogo, como sites, outros jogos, 

embalagens e outros tipos de material de divulgação da campanha, para 

progredir. A figura 9 mostra uma parte de um menu do jogo Ravenskye City. Para 

obter o item “Twinkle Fair Lights”, usuário deve possuir 2 cristais. Para obter os 

cristais, por sua vez, ele deve gastar seu dinheiro real ou visitar um outro jogo da 

mesma produtora, o Ravenwood Fair. Esta hipertextualidade pode figurar como 

uma forma de complementaridade entre os jogos ou pode simplesmente ser 

usada para atrair sua atenção (servindo como uma mídia para anunciar o outro 

jogo) [ROCHA 2010]. 
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Figura 9 - Exemplo de inserção Through the Line no jogo Ravenskye City 

Above the Line - Nesta categoria, os jogos são desenvolvidos inteiramente para 

servir como ferramenta de uma campanha, baseando sua concepção na marca ou 

produto a ser veiculado. Como exemplo, temos a figura 10, com o jogo Soccer 

Blocker, desenvolvido para promover a Liga Júnior do Campeonato Holandês de 

Futebol, e sua marca patrocinadora, a Volkswagen. Neste tipo de jogos, o 

ambiente 100% controlado e direcionado para o anunciante [ROCHA 2010]. 

 

Figura 10 - Tela do jogo Soccer Blocker 

O conceito de advergame utilizado em [ROHRL 2009] e em [WINKLER & 

BUCKNER 2006] casa com esta categoria. Dentro dela, podemos dividir os 

advergames em três sub-categorias, de acordo com o nível de integração da 

marca/produto com a mecânica de jogo. Este modelo foi proposto por  Chen & 

Ringel [2001, apud WINCKLER & BUCKNER 2006], e de acordo com ele, os 

advergames podem se dividir em três tipos, os associativos, os ilustrativos e os 

demonstrativos. 



 

25 

Nos advergames associativos, o jogo é desenvolvido por inteiro para a campanha, 

porém a marca/produto não deve interferir na mecânica de jogo, estando 

presente apenas na estética do jogo, através de cores ou de aplicações da marca 

no cenário. Nesta categoria, mecânicas clássicas de jogo são associadas a alguma 

campanha, sem sofrer alterações. Este formato é propício para uso quando a 

marca pode ser beneficiada apenas pelo conteúdo do jogo escolhido [CHEN & 

RINGEL 2001, apud WINCKLER & BUCKNER 2006]. Um exemplo seria o jogo 

Soccer Blocker, já citado anteriormente e representado na figura 10. 

É importante não confundir advergames associativos com aplicações do tipo 

Below the Line, onde o jogo não é produzido para uma campanha publicitária, e 

pode receber propagandas de mais de um produto simultaneamente. 

Nas outras classificações, os advergames ilustrativos e demonstrativos fazem uso 

do produto da campanha na mecânica de jogo.  O que os diferencia é o grau de 

fidelidade que a experiência virtual emula da real. Nos ilustrativos, o usuário 

interage com o produto no jogo, no entanto esta experiência não simula a 

situação real de uso. Por exemplo, em advergames da Lego, o usuário utiliza seus 

personagens, porém de maneira nada fiel à realidade [WINCKLER & BUCKNER 

2006], como representado na figura 11, do jogo Lego Star Wars. 

 

Figura 11 - Tela do Jogo Lego Star Wars 

Por outro lado, nos demonstrativos, o jogo é planejado para que sua mecânica 

possa demonstrar todas as características e particularidades do produto [CHEN 

& RINGEL 2001, apud WINCKLER & BUCKNER 2006].  
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Figura 12 - Tela do jogo Ford Racing Offroad 

Um exemplo para advergame deste tipo é o jogo Ford Racing Offroad, exibido na 

figura 12, onde os modelos dos carros possuem características que simulam a 

realidade, podendo inclusive, gerar uma comparação entre eles [WINCKLER & 

BUCKNER 2006]. 

 

Figura 13 - Inserções publicitárias em jogos e suas categorias 

Para finalizar a sessão, a figura 13 acima resume as inserções publicitárias em 

jogos, em suas diferentes classificações. As partes em verde representam os 

advergames, e em cinza, as inserções in game advertising. Esta categorização, que 

une as categorias validadas por Rocha [2010] e propostas por Chen & Ringel 

[2001, apud WINCKLER & BUCKNER 2006], foi desenvolvida como parte deste 

trabalho.  

2.1.3 Advergames na Jynx Playware 
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Esta pesquisa foi conduzida dentro da empresa Jynx Playware, que é a mais 

antiga empresa especializada em advergames do APL de jogos digitais de 

Pernambuco. 

A Jynx é uma empresa atuante no mercado desde o ano 2000, tendo 

desenvolvido por volta de 150 advergames nestes 11 anos, para clientes como 

Fiat, Coca-Cola, MTV, entre outros. A pesquisa foi realizada na empresa durante 

os meses de agosto de 2010, a dezembro de 2011. 

Durante esta época, a Jynx era dividida nas seguintes áreas: Arte, programação, 

design, gerência de projetos, marketing e setor administrativo.  

Todas as áreas são envolvidas na produção do jogo, exceto o setor 

administrativo. A equipe de arte desenvolve o layout das telas, conceito e 

animação dos personagens, cenários, entre outros elementos. A equipe de 

programação desenvolve o código do jogo. A equipe de game design é 

responsável pela criação do conceito, proposta comercial, documentação do 

projeto, elaboração de fluxos de telas e ações, balanceamento e testes do jogo. 

A equipe de gerência é responsável por alocar os profissionais das três áreas 

acima, dividir tarefas, estimar e acompanhar todo o desenvolvimento do projeto. 

A equipe de marketing é responsável por vendas e realizar o atendimento ao 

cliente, validando as etapas de desenvolvimento junto a ele e executando as 

partes burocráticas do projeto, como elaboração de contratos, por exemplo. 

No início do projeto, o objetivo foi investigar como era a atuação da equipe de 

game design, mapear o processo de desenvolvimento de um advergame e 

apontar possíveis causas para o problema a ser investigado. 

2.1.3.1 Processo de Desenvolvimento de Advergames na Jynx Playware 

O próximo passo do projeto foi mapear o processo de desenvolvimento de 

advergames da Jynx Playware. Através da análise da empresa, chegou-se ao 

seguinte fluxo, representado na figura 14: 
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Figura 14 - Processo de desenvolvimento de advergames da Jynx Playware 

Por trabalhar com advergames, os jogos da Jynx são desenvolvidos sob demanda, 

que chega na empresa através de um documento de briefing, que é a primeira 

etapa do processo. Nele, estão contidas as diretrizes do projeto, que são 

informações acerca do produto ou marca a ser veiculado no jogo, da campanha 

publicitária na qual o advergame será utilizado, do público a ser atingido, do 

orçamento e prazo disponível para desenvolvimento e por fim, qual é o objetivo 

do uso do advergame na campanha. 

No cenário mais comum, a demanda chega à empresa através de uma agência 

publicitária, que ao desenvolver uma campanha para um determinado cliente, 

decide utilizar um advergame como ferramenta. 

Após receber o briefing, a equipe de game design utiliza as informações para 

desenvolver o conceito do advergame, segunda etapa do processo. Seu objetivo é 

descrever de maneira resumida como será o advergame a ser produzido, em 

termos de linha de arte, objetivos, regras, jogabilidade, enredo, plataforma e 

outras informações deste tipo. 

Com o conceito pronto, a equipe executa a terceira etapa do processo, que é a 

elaboração da proposta comercial do advergame, que é uma apresentação de 
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slides que descreve seu conceito ao cliente, além de outras informações relativas 

ao projeto. 

Após a entrega da proposta comercial, a empresa aguarda o retorno do cliente, 

quanto a aprovação do projeto, que é a quarta etapa do processo. Caso seja 

aprovado, o advergame entra na quinta etapa do processo, que é a produção, 

dentro da empresa. Na produção, trabalham as equipes de arte programação, 

game design, marketing e gerência de projetos. Por fim, quando a produção se 

conclui, o jogo é publicado e utilizado na campanha, para cumprir os objetivos de 

sua concepção, finalizando o processo de desenvolvimento.  

2.1.3.2 Problemas Encontrados no Processo 

O problema encontrado neste processo ocorre entre a chegada do briefing e o 

envio da proposta comercial. Por ser um tipo de empresa que trabalha sob 

demanda, a quantidade de propostas comerciais aprovadas está diretamente 

ligada a viabilidade da empresa, que precisa sempre aprovar e executar projetos 

para manter-se estável e rentável.  

Em um cenário ideal, ao aprovar um projeto, a empresa utiliza o valor recebido 

para arcar com suas despesas durante um determinado período de tempo - 

diretamente proporcional ao valor do projeto - e retirar sua margem de lucro. Ao 

fim deste período, ou antes, a empresa deve iniciar outro projeto que a mantenha 

neste estado por um novo período, e assim em diante.  

Se por acaso a empresa passar por um período com menos projetos que o 

planejado, ou até mesmo sem nenhum, suas finanças ficarão desequilibradas 

pois não haverá o faturamento esperado, gerando a necessidade de alguma ação 

que garanta sua sobrevivência, como a retirada de um empréstimo, diminuição 

da margem de lucro ou gasto de alguma reserva, por exemplo. 

A presença de projetos dentro da empresa passa pela etapa de recebimento e 

criação de briefing, elaboração do conceito e concepção da proposta comercial. 

No entanto, estas atividades são rentáveis para a empresa apenas se o projeto for 

aprovado. Caso não seja, a equipe alocada neste processo terá trabalhado sem 

trazer nenhum retorno, pois estas atividades não são cobradas do cliente. 
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Através da análise da empresa, notou-se que o tempo médio gasto entre o 

recebimento da demanda e elaboração do briefing, até a entrega da proposta 

comercial é de 3,5 dias de trabalho, sendo 1 dia de atendimento ao cliente e 

elaboração do briefing, 2 dias para elaborar o conceito do jogo e desenvolver a 

proposta comercial, e 0,5 dia para que as equipes de arte, programação e game 

design realizem as estimativas e orcem o projeto. 

Este processo envolve quatro equipes, de marketing, programação, arte e game 

design. A equipe de marketing é responsável por prospectar novos clientes, ou 

receber uma demanda que chega a empresa. Em ambos os casos, geralmente um 

membro da equipe é necessário para realizar este atendimento, e em seguida, 

desenvolver o briefing que é enviado à equipe de game design.  

Após o recebimento do briefing, de um a três membros da equipe são 

encarregados de elaborar o conceito do jogo, a depender de sua complexidade, e 

um deles encarrega-se de elaborar a proposta comercial, que quando finalizada, 

é revisada pelo profissional de marketing responsável, estimada e orçada por um 

membro das equipes de arte, programação e game design, e por fim é enviada ao 

cliente, quando pronta. 

No início da pesquisa, a razão entre propostas enviadas e propostas aprovadas 

na Jynx Playware era de quatorze para uma. Como dito anteriormente, o tempo 

médio do processo é de três dias e meio, e envolve no mínimo quatro 

profissionais, um de cada equipe envolvida no projeto (arte, programação, game 

design e marketing). 
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Figura 15 - Tempo gasto por um profissional de cada área, por proposta 

Na análise da empresa, foi visto que para cada proposta são gastas 12h de 

trabalho de um game designer, considerando-se uma carga horária de 6h/dia, 2h 

dos profissionais de arte e programação responsáveis por estimar as horas que 

serão gastas no projeto, caso seja aprovado, e 6h do profissional de marketing, 

para realizar o atendimento ao cliente, elaborar o briefing, revisar a proposta e 

precificá-la, de acordo com as estimativas das outras equipes. As horas estão 

explicitadas na figura 15. 

Multiplicando este valor por treze, número de propostas rejeitadas para cada 

uma aprovada, chega-se a um total de 156h de game design, 26h de programação 

e arte, e 78h de marketing, totalizando 260h que não trazem nenhum retorno à 

empresa. Os custos referentes a estas horas devem ser custeados por apenas um 

projeto aprovado, seguindo a razão apresentada acima.  

A seguir, na figura 16, é possível visualizar a proporção entre as horas 

deficitárias, que não geram retorno a empresa, e as horas rentáveis, que geram 

projetos aprovados. 
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Figura 16 - Gráfico de horas deficitárias e horas rentáveis 

Através de uma análise destes números, pode-se concluir que é necessário que 

mais propostas sejam aprovadas, para reduzir este tempo de trabalho deficitário 

para a empresa.  

Este baixo número de propostas aprovadas pode ter mais de um motivo, como 

por exemplo: [1] a precificação das horas de trabalho da empresa, que pode 

culminar em propostas caras; [2] briefings imprecisos, que podem levar a equipe 

de game design a produzir conceitos inadequados; e, [3] falta de argumentos de 

vendas, que dificulta ou pelo menos limita a atuação do profissional de vendas. 

O foco deste trabalho está na investigação do modelo de propostas comerciais da 

Jynx Playware, como documento, buscando minimizar o terceiro problema 

listado acima, a falta de argumentos nas propostas comerciais. Isto foi feito 

através da pesquisa e análise de referências acadêmicas e não acadêmicas de 

propostas comerciais, para em seguida analisar o modelo de acordo com elas.  

2.1.3.3 Modelo de Propostas Comerciais da Jynx Playware 

Com o processo de desenvolvimento mapeado, é o momento de se voltar para a 

proposta comercial em si. Para isto, utilizaremos como exemplo uma proposta de 

um projeto que foi aprovado e desenvolvido até o final. O modelo de proposta 

comercial utilizado neste caso era o mesmo utilizado em todos os outros, porém 
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foi decidido que o exemplo apresentado seria de uma proposta aprovada, para 

que as críticas eventualmente feitas e melhorias propostas fossem aplicadas no 

melhor exemplar que o cenário apresentava.  

Neste projeto, o cliente desejava um advergame para redes sociais,  que fosse 

baseado em jogos onde o usuário gerencia seu próprio negócio, como Café 

World10 e Café Mania11, mas que fosse ambientado em um posto de gasolina, seu 

negócio. O público-alvo do projeto eram jogadores de jogos sociais em geral, sem 

maiores especificações quanto a idade, estilo de vida ou classe social.  

O objetivo do cliente era divulgar sua rede de postos nas redes sociais, e 

conseguir monetizar seu jogo, isto é, fazer com que os usuário gastassem seu 

dinheiro para progredir mais rápido e obter itens especiais, em uma quantidade 

suficiente para bancar o jogo no ar e obter lucro. 

Então, o conceito do advergame “De Tanque Cheio” foi criado, e a proposta 

comercial, concebida e enviada. A proposta consistia em uma apresentação de 

slides, que se dividia em três sessões, a saber: 

[1] Apresentação da Empresa 

A primeira sessão da apresentação comercial é a apresentação da empresa 

desenvolvedora, a Jynx Playware. O espaço reservado para esta descrição é de 

um slide, que traz um texto que fala sobre seu histórico, principais serviços - no 

caso, diferentes gêneros de jogos - principais clientes e sua relação com o 

mercado local e nacional de jogos digitais. 

                                                        
10 http://apps.facebook.com/cafeworld 
11 http://cafemania.vostu.com/ 
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Figura 17 - Slide de apresentação da empresa 

 [2] Apresentação do produto 

 

Figura 18 - Slide de apresentação do produto 

A segunda sessão da proposta é a apresentação do jogo. A quantidade de slides 

utilizada não é especificada, varia de acordo com a complexidade de cada 

projeto.  
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Na sessão, o jogo é apresentado em duas partes. Na primeira, conceito do jogo é 

apresentado de maneira resumida, uma espécie de introdução, que fala sobre o 

objetivo do usuário e as principais características do jogo. Em seguida, a 

proposta entra em detalhes mais técnicos, relativos à jogabilidade, ou mecânica 

de jogo. 

Na proposta, a descrição do conceito do De Tanque Cheio, seria um texto curto, de 

o máximo dois parágrafos. Algo do tipo: “Trata-se de um jogo ambientado na 

rede social Orkut, no qual o usuário deve gerenciar seu próprio posto de 

gasolina. O posto é divido em três grandes áreas: abastecimento, conveniência e 

troca de óleo. O usuário começa o jogo só com a área de abastecimento, uma 

bomba de gasolina e um funcionário, e seu desafio é fazer com que o posto 

cresça, se expandindo para as demais áreas, e contando com mais funcionários. O 

desafio do jogo é gerenciar a jornada de trabalho dos funcionários, além dos 

recursos disponíveis para pagar as despesas do posto, e expandi-lo.” 

Em seguida, na descrição da mecânica, são apresentados os detalhes do 

advergame, informações específicas sobre o funcionamento do jogo. No caso do 

De Tanque Cheio, a proposta descrevia o funcionamento das bombas de gasolina 

e dos funcionários; sua relação com o nível do usuário, para desbloqueio de 

novos itens; funcionamento e serviços oferecidos nas áreas de conveniência e 

troca de óleo.  

Por fim, a sessão mostrou em um slide como seria possível monetizar o De 

Tanque Cheio, utilizando a mecânica do jogo. Na proposta, as áreas de 

conveniência e troca de óleo poderiam ser utilizadas como plataformas de 

propaganda de produtos, além de itens especiais que só seriam obtidos através 

da utilização de  dinheiro real. 

Para ilustrar as informações apresentadas nesta sessão da proposta, o modelo 

utiliza imagens de outros jogos, que servem de referência para o projeto. O texto 

completo e todos os slides da descrição do produto encontram-se no anexo 1, no 

fim deste documento. 
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[3] Condições Comerciais 

 

Figura 19 - Slide de Condições Comerciais 

A terceira e última sessão da proposta fala sobre as condições comerciais do 

projeto. São informações relativas a valor, prazo e forma de pagamento do 

projeto, e dados relativos a contratação, como direitos autorais, por exemplo. 

Não é objetivo deste trabalho investigar este tipo de informação.  

2.1.3.4 Análise do Modelo de Propostas Comerciais da Jynx Playware 

Através da análise das propostas comerciais da Jynx Playware, através do caso 

do De Tanque Cheio, foi percebido que a sua estrutura segue o seguinte modelo: 

[1] Apresentação da empresa, com as  seguintes informações: 

 Histórico; 

 Principais Clientes; 

 Serviços Oferecidos; 

 Relação da Empresa com o APL e o mercado nacional de jogos; 

[2] Descrição do Produto, com as  seguintes informações: 
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 Descrição do conceito do jogo; 

 Especificação de alguns pontos da mecânica de jogo; 

 Utilização de imagens de jogos de referência, para ilustrar o conceito 

 apresentado; 

 Utilização do jogo para atingir o objetivo pretendido pelo cliente; 

[3] Condições comerciais do projeto, abordando os seguintes assuntos: 

 Informações relativas a orçamento, prazo e forma de pagamento do 

 projeto; 

 Informações relativas a contratação do serviço. 

Assim com base nos problemas apresentados na primeira parte deste capítulo, 

iniciamos uma série de investigações a respeito do estado da arte em propostas 

comerciais, cujos resultados estão apresentados na sessão seguinte deste 

capítulo.  

2.2 Sobre Propostas Comerciais 

A segunda parte deste capítulo analisa o estado da arte em propostas comerciais. 

Através deste estudo, espera-se compreender seus principais aspectos, pontos 

fortes e fracos, e de que maneira ela pode contribuir para o caso específico do 

desenvolvimento de advergames no APL-PE, culminando com a análise do 

modelo de propostas comerciais da Jynx Playware, apresentado acima, de acordo 

com as referências pesquisadas e informações obtidas. 

Proposta comercial é um tipo de documento desenvolvido por um prestador de 

serviços, que apresenta um produto ou serviço a um potencial cliente, com o 

objetivo de realizar uma venda. O cliente tem acesso ao projeto através do 

documento, que pode ser em forma de texto ou de apresentação de slides, e se 

atender às suas necessidades e condições, ele fecha o negócio para que o projeto 

tenha início. 

A proposta comercial sempre relaciona um cliente a um ou mais prestadores de 

serviço. Um prestador apenas configura uma relação simples, enquanto dois ou 

mais configura uma concorrência, que ocorre quando o cliente envia um pedido 

por proposta (RFP - Request for proposal, em inglês) no intuito de criar uma 



 

38 

competição entre os prestadores, na qual sairá vencedor aquele que for capaz de 

propor a solução de maior qualidade aliada ao valor mais acessível, não 

necessariamente o mais barato [MALKINSON 2002].  

Através da pesquisa e análise das referências, notou-se que não existe um 

consenso sobre a estrutura básica de uma proposta comercial, como também foi 

notado por Malkinson [2002]. Cada autor propõe um modelo, ou investiga a 

efetividade de algum conceito ligado às propostas. 

Neste trabalho, o primeiro passo foi coletar as referências, chegando no final a 

seis autores. Em seguida, cada uma delas foi estudada e descrita nesta sessão, 

culminando com uma tabela comparativa sobre os conceitos explorados por cada 

autor. Através dela, foi possível analisar o modelo de propostas da Jynx Playware 

e identificar alguns problemas em sua estrutura.  

2.2.1 Referências Utilizadas 

Neste projeto, foram utilizadas seis referências, dividas em quatro acadêmicas e 

duas não acadêmicas.  

As acadêmicas são referências científicas, retiradas de artigos, dissertações e 

teses que investigam a efetividade de propostas comerciais. Estas quatro 

referências não são baseadas em experiências profissionais dos autores, mas sim 

na pesquisa e estudo de diversos casos de uso propostas, que confirmaram ou 

negaram a hipótese dos autores. 

A pesquisa foi realizada utilizando a plataforma de periódicos da CAPES12 , e 

ferramentas como o Google Scholar13, utilizando palavras-chave como 

“Propostas Comerciais”, “Sales Proposal”, “Bussiness Proposal” e “Proposal 

Writing”. 

Os modelos não acadêmicos, por sua vez, foram desenvolvidos por profissionais 

da área de vendas, veiculados via web em sites especializados em economia e 

finanças ou em sites de revistas deste mesmo gênero, além de portais de 

empresas de consultoria, palestrantes de vendas, entre outros. 

                                                        
12 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
13 http://scholar.google.com.br/ 
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Apesar de não passar pelo mesmo critério de avaliação e teste dos modelos 

acadêmicos, este tipo de modelo é desenvolvido através da experiência dos 

autores, que utilizam os conceitos apresentados nos textos em seu cotidiano 

profissional.  

O problema ao se realizar uma pesquisa deste tipo é investigar a credibilidade do 

autor, pois como foi dito, os conceitos apresentados não passam por o mesmo 

critério de avaliação das referências acadêmicas. Para amenizá-lo, o currículo e 

atuação profissional dos autores também foi investigado. 

O autor da primeira delas, Geoffrey James14, é um jornalista e escritor que 

escreve colunas para revistas e jornais como Wired, New York Times e Computer 

World, além de ser autor de diversos livros de negócios. O segundo, Marcelo 

Ortega15, é especialista e palestrante de vendas, tendo palestrado durante 10 

anos e atingido uma audiência de  aproximadamente 180.000 pessoas, além de 

ser autor do livro Sucesso em Vendas, um best-seller do ano de 2006. 

A princípio, as referências serão apresentadas sem nenhum tipo de comentário 

ou análise, que será feita no item 3.1.2, de análise de referências. 

2.2.1.1 Modelo STOP, GO - James R. Tracey [1992] 

A primeira referência acadêmica de propostas comerciais é o artigo “STOP, GO, 

and the State of Art in Proposal Writing” escrito por James R. Tracey em 1992. O 

artigo é o terceiro de três artigos escritos por Tracey sobre o método STOP - 

Sequential Thematic Organization of Proposals, que apresenta a versão final do 

método. Os artigos anteriores são [TRACEY et. al 1965] e [TRACEY 1983]. 

A motivação para seu trabalho foi que para ele, os autores de propostas 

comerciais tendem a produzir textos voltados a descrição e detalhamento do 

produto ou serviço que está sendo oferecido. No entanto, os textos deveriam ser 

estruturados para favorecer a argumentação e a justificava da utilização do 

projeto. [TRACEY 1992] 

                                                        
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_James e http://www.geoffreyjames.com/ 
15 http://www.marceloortega.com.br/sobre-o-palestrante-marcelo 
-ortega 
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O autor da proposta deve ter em mente que ao ler a proposta, o cliente deseja 

que quatro perguntas sejam respondidas, que são “o que está sendo proposto 

para mim”, “por que isto é bom?”, “De que forma o projeto atende a meus 

requisitos” e “Como posso acreditar no que você me diz?” [TRACEY 1992]  

De acordo com o artigo, a origem do problema está no início do processo, quando 

é decido que apenas um profissional ficará a cargo de desenvolver a proposta. A 

solução proposta é fazer com que apenas um profissional fique responsável pela 

proposta, mas que sua concepção e revisão seja acompanhada por toda a equipe 

envolvida no projeto. 

Para tornar essa prática possível, é necessário que exista uma estrutura que 

permita que a proposta seja acompanhada por toda a equipe. Para isso, Tracey 

propõe um desenvolvimento de um storyboard da proposta, onde ela estaria 

dividida em seus tópicos principais, seguidos de uma breve explicação sobre o 

seu conteúdo. Ele deve ficar acessível a toda a equipe, fixado em um quadro no 

escritório, por exemplo. 

Desta forma, encoraja-se a revisão e discussão pela equipe, dando ao autor um 

papel de coordenador do processo, e quando pronta, a proposta reflete com mais 

fidelidade o pensamento da equipe [TRACEY 1992]. 

Em seguida, Tracey apresenta a estrutura STOP de proposta, onde ela é divida 

em quatro partes, [1] tese, [2] argumento, [3] prova, [4] benefícios. Na tese, o 

problema do cliente é apresentado, seguido de uma tese, sugerindo que o 

problema pode ser solucionado através da implementação do projeto proposto. 

Em seguida, na argumentação, a proposta deve descrever a solução, apresentar 

os argumentos do porquê da sua utilização, o que é necessário para sua 

implementação e como será a abordagem da equipe no projeto. 

Tracey sugere que na terceira parte, a prova, a proposta seja enriquecida por 

imagens, gráficos e fluxos, que sirvam tanto para demonstrar o planejamento da 

equipe, como para servir de suporte para os argumentos apresentados na parte 

anterior.  
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Nesta parte, ele utiliza o conceito GO, abreviação de Graphic Oriented, que 

significa orientado graficamente ou através de gráficos, em portugês. De acordo 

com o conceito, a utilização de gráficos é benéfica tanto para a equipe de 

desenvolvimento, que consegue se expressar e embasar seus argumento de 

maneira mais efetiva, tanto para o cliente, que compreende as informações de 

maneira mais efetiva [TRACEY 1992]. O conceito GO foi retirado por Tracey do 

artigo de Patton [1979] “Improving the effectiveness of your proposals, the GO 

(graphics oriented) technique”. 

Por fim, os benefícios a serem obtidos pelo cliente devem ser apresentados, na 

última parte da proposta. 

2.2.1.2 Referência de Scott B. Friend [2010] 

Esta referência é a tese de doutorado em marketing do Dr. Scott B Friend, 

publicada em 2010, intitulada “Why Are You Really Winning and Losing Deals: A 

Customer Perspective on Determinants of Sales Failure”. Friend investigou 35 

processos de vendas que falharam, e ao entrevistar os clientes que rejeitaram o 

negócio, foi capaz de enumerar diversas características que podem ter causado a 

rejeição do projeto. 

Em seu projeto, Friend [2010] aborda aspectos relacionados não só à proposta 

comercial, pois avalia e investiga também o profissional de vendas em si, suas 

características profissionais, o planejamento estratégico das empresas e como 

elas lidam com os valores das propostas. No entanto, para este trabalho, serão 

utilizadas apenas as contribuições relativas a propostas comerciais. 

Ao analisar os casos de fracasso de venda, Friend foi capaz de dividi-los em 12 

categorias, de acordo com o tipo de problema (se era novo ou recorrente), se já 

havia uma experiência de trabalho prévia entre a empresa fornecedora e a 

prospectada, se já havia uma outra empresa trabalhando com a prospectada, seja 

no problema a ser solucionado ou em outro, e por fim em casos de renovação de 

contrato. A figura 20 abaixo representa as dicotomias que levaram às 12 

categorias. Ela também está representada no anexo 2 deste trabalho, para 

facilitar a visualização. 
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Figura 20 - Diagrama de categorias de Friend [2010] 

Os quadrados representam as 12 categorias, e o caminho que fizeram da origem 

até ele descrevem o contexto em que o fracasso do processo de venda ocorreu. 

Apesar de serem 12, as categorias também são contadas através da utilização de 

letras, como por exemplo categoria 7b, pois esta foi a numeração utilizada pelo 

autor.  

Neste trabalho, utilizaremos as contribuições de Friend relativas a categoria 1, 

marcada em verde na figura, onde a proposta comercial deveria trazer solução 

para um problema inédito, apresentando o prestador a um novo cliente, e num 

processo onde a empresa concorrente que ganhou a disputa, não possuía 

nenhuma relação passada com o fornecedor. Deste modo, configura-se um caso 

simples de concorrência entre empresas com o mesmo grau de ligação com a 

prospectada. 

A razão para este filtro é que nos outros casos as falhas das propostas envolvem 

questões externas que não possuem relação com este trabalho, como estratégia 

de concorrência com a empresa que já é do conhecimento da prospectada, falhas 

relativas a projetos anteriores que dificultaram uma nova abordagem, entre 

outras.  
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Uma das conclusões do trabalho de Friend é que a aceitação ou rejeição de uma 

proposta comercial é determinada por três fatores: Custo, adaptabilidade e 

potencial de relacionamento.  

O custo é o valor que deve ser gasto pelo cliente tanto para pagar ao prestador, 

como para executar o projeto em si. O potencial de relacionamento é a habilidade 

do prestador de transmitir ao cliente uma imagem de credibilidade e 

comprometimento. Estes conceitos são transmitidos através de pesquisas sobre 

o problema e o contexto da empresa do cliente, apresentações de casos de 

sucesso e experiências passadas e por fim, da postura profissional da equipe 

envolvida no processo [FRIEND 2010].   

Por último, a adaptabilidade é a capacidade de sintetizar as informações obtidas 

na pesquisa do problema e do contexto do cliente, com o produto que é 

oferecido. A adaptabilidade de uma proposta é a capacidade de apresentar uma 

solução customizada, onde um produto existente se adéqua à realidade do 

cliente, suas expectativas e seus objetivos, e até mesmo a futuras mudanças de 

mercado e inovações tecnológicas [FRIEND 2010]. 

Em sua pesquisa, Friend concluiu que os três possuem um peso muito parecido 

na hora de se avaliar uma proposta, com um ligeiro destaque para o quesito 

adaptabilidade. O cenário perfeito seria uma proposta que aliasse um alto 

potencial de relacionamento, com uma solução devidamente adaptada e 

customizada, com um baixo custo.  

2.2.1.3 Referência de Terrance J. Malkinson [2002] 

Nesta referência, Malkinson [2002] analisa o processo de concepção de 

propostas comerciais do ponto de vista da gerência do processo. Seu artigo parte 

do preceito de que times com profissionais  de diversas áreas produzem 

propostas melhores, que atendem às expectativas do cliente de maneira mais 

efetiva. No entanto este tipo de equipe requer um forte papel de coordenação e 

liderança, aliado a um processo bem definido. 

Sua contribuição para este projeto se da através da sugestão de boas práticas na 

concepção e avaliação da proposta elaborada. O processo em si, descrito na 
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referência, aborda o papel do coordenador durante todo o ciclo de vida do 

projeto, relacionado ao atendimento ao cliente, da prospecção do briefing, até o 

acompanhamento realizado após a finalização do projeto.  

O ciclo da proposta se inicia quando um cliente envia um pedido por proposta 

para uma ou diversas empresas, no intuito de estabelecer uma concorrência. A 

proposta que apresentar o projeto de maior qualidade, aliado a um preço viável - 

não necessariamente o mais barato - sairá vencedora [MALKINSON 2002].  

Além de gerenciar profissionais de diversas áreas através do processo, a figura 

de um coordenador de propostas também faz com que o material desenvolvido 

pela empresa siga um padrão, sem que o estilo seja ditado pelo redator 

[MALKINSON 2002]. No entanto, ele salienta que o coordenador não possui 

autoridade sobre a equipe desenvolvedora, mas sim sobre a proposta em si, e 

como será a sua configuração. 

Malkinson também fala sobre a revisão e avaliação de qualidade da proposta. 

Para ele, existem três fatores que devem ser revisados, que são a linguagem e 

legibilidade, para avaliar se a proposta de fato apresenta o conceito como 

deveria; a gramática, para que a credibilidade da empresa não seja afetada por 

erros gramaticais; e por fim, o design, para avaliar se a estrutura da proposta, em 

termos de layout, imagens, gráficos e diagramação favorece o projeto 

apresentado. 

Caso a proposta seja rejeitada, Malkinson sugere que se possível, a equipe entre 

em contato com o cliente para saber os motivos que levaram à rejeição do 

projeto. Em seguida, os motivos devem ser discutidos pela equipe responsável 

pela elaboração da proposta, e soluções apontadas. 

Como contribuições desta referência, pode-se apontar a presença do 

coordenador em si, o foco na qualidade e não no menor preço, o estabelecimento 

de um padrão para as propostas da empresa, a revisão adequada e a investigação 

e solução dos motivos que levaram a uma eventual rejeição.  
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2.2.1.4 Modelo de Kobayashi & Osada [2011] 

Em seu artigo, Kobayashi & Osada [2011], investigam propostas comerciais da 

área de TI - Tecnologia da Informação, para descobrir quais fatores fazem com 

que a proposta não só seja aceita, mas que crie entre as empresas uma relação de 

parceria. 

Caso uma proposta consiga mostrar ao cliente não só sua capacidade de 

solucionar o problema apresentado, mas novos focos problemáticos que não 

foram identificados previamente, a empresa vendedora ganhará o respeito do 

cliente, possibilitando negócios futuros [KOBAYASHI & OSADA 2011]. 

Então, os autores analisaram 12 propostas, seis que foram aprovadas e seis 

rejeitadas, e chegaram a quatro conceitos que podem passar credibilidade ao 

cliente, aumentando as chances de sucesso de uma nova proposta comercial, são 

eles: 

#1 Atender às necessidades básicas do cliente 

Como dito no título, a proposta deve mostrar que o problema apresentado pelo 

cliente foi compreendido, e que ele será solucionado pelo projeto apresentado. 

Apesar de ser um conceito básico, Kobayashi & Osada viram que algumas 

propostas não atendem a este requisito. 

#2 Apresentar novas e potenciais necessidades 

Neste conceito, a proposta comercial deve apresentar ao cliente novos pontos de 

vista sobre o mesmo contexto. O cliente conhece seu problema, mas pode não 

conhecer todas as consequências dele. Se o prestador for capaz de identificar 

novos novas consequências, ele ganhará credibilidade junto ao cliente 

[KOBAYASHI & OSADA 2011]. 

#3 Construir uma relação prévia com o cliente 

Neste caso, Kobayashi & Osada ao analisar propostas de empresas que possuíam 

uma relação anterior com o cliente, notaram que o percentual de aprovação 

nestes casos é maior, dando indícios de que o uma boa imagem com o cliente é 

favorável a aceitação das propostas. 
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#4 Apresentar casos similares, em empresas do mesmo ramo 

Por último, o quarto conceito apresentado é que propostas comerciais que 

apresentam casos de sucesso do prestador, executados em empresas da mesma 

área do cliente, que possuíam um problema similar, podem aumentar as chances 

de aprovação do projeto. 

2.2.1.5 Modelo de Geoffrey James - Sales Machine 

A quinta referência, primeira não acadêmica, foi retirada do site Sales Machine e 

escrita pelo colaborador Geoffrey James, fala da relação entre o prestador e 

cliente. Ele propões cinco passos que devem ser tomados ao construir uma 

proposta comercial, a saber: 

[1] Estudar o problema 

No primeiro passo, o autor afirma que é importante estudar o problema que 

deve ser solucionado. Se possível, a proposta comercial deve conter novas 

informações sobre ele e suas implicações, abordando as reais necessidades do 

cliente, que em muitos casos estão além dos conhecimentos dele [JAMES 2010].  

 [2] Estruturar a proposta 

O segundo passo aborda o sumário das propostas. Segundo James, ele deve se 

dividir em quatro partes, a primeira sobre o problema do cliente, a segunda 

sobre os benefícios que ele terá se o problema for solucionado, a terceira 

apresentando a solução, e por fim, porque o prestador é o melhor que seus 

concorrentes, para realizar este serviço. 

 [3] Se apresentar para se diferenciar dos concorrentes 

Ao ler a proposta, o cliente deseja entender como seu problema será resolvido, e 

também conhecer quem irá realizar este trabalho. Este seria o quarto passo do 

sumário, no quesito acima, onde o fornecedor deve se diferenciar dos 

concorrentes.  
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Para isto, a proposta deve contar qual é a experiência prévia do fornecedor, 

casos de sucessos, clientes anteriores, como será a gerência do projeto, e se 

possível, a equipe responsável pela sua execução. 

[4] Editar e revisar a proposta 

O quarto passo fala da importância da edição e revisão da proposta, pois erros de 

estrutura, e até gramaticais, podem vir a comprometer a aprovação do projeto. A 

proposta é primeiro produto de uma empresa que o cliente tem contato, logo, ela 

deve representar a qualidade que será oferecida, caso o projeto seja aprovado 

[JAMES 2010].  

[5] Apresente a proposta pessoalmente 

Por fim, James recomenda que a proposta deve ser apresentada pessoalmente, 

sempre que possível. Neste caso, a relação entre cliente e fornecedor se 

estreitam, aumentando as chances de sucesso do projeto, e até de novos negócios 

[JAMES 2010].  No entanto, este item não é um foco de estudo deste trabalho. 

2.2.1.6 Modelo de Marcelo Ortega – Catho Online 

Na última referência, o consultor Marcelo Ortega afirma que muitos prestadores 

falham ao se tornarem fábricas de propostas comerciais, isto é, concebem novos 

projetos de maneira rápida, fazendo uso de modelos pré-fabricados e 

padronizados.  

Um dos maiores motivos para que um prestador gere muitas propostas e feche 

poucas delas é a falta de investigação ou sondagem da real necessidade do 

cliente, sobretudo nos casos em que a comunicação é feita à distância, por 

telefone ou e-mail [ORTEGA 2010]. 

Ortega prega que uma investigação prévia sobre a empresa e seus problemas 

deve ser feita, para gerar uma proposta comercial personalizada, passando ao 

cliente um sentimento de exclusividade e credibilidade. Para isso, ele lista cinco 

elementos que uma proposta comercial deve possuir. Os elementos são titulados 

por ele como Fatos, Benefícios, Evidências, Aplicação e Avaliação. 
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Fatos – Para Ortega, a proposta deve conter fatos, que são as informações do 

prestador, além de detalhes sobre os demais produtos ou serviços disponíveis, 

não só o que está sendo oferecido. 

Benefícios - Em seguida, a proposta deverá mostrar os benefícios que o cliente 

terá, caso aprove o projeto. Os benefícios não devem ser indiretos, ou seja, 

devem estar focados no que o cliente busca com a aquisição do produto ou 

serviço [ORTEGA 2010]. 

Evidências - O terceiro elemento que deve estar presente nas propostas são as 

evidências. Seu objetivo é sustentar os fatos e benefícios apresentados 

previamente [ORTEGA 2010]. Toda proposta comercial deve mostrar ao cliente o 

retorno que ele terá, através de casos de sucesso anteriores. Propostas 

aprovadas que tinham como meta solucionar um problema parecido, e cujo 

projeto foi implementado com sucesso, se tornam as evidências. 

Aplicação – É a parte técnica da proposta. Inclui a descrição do produto ou 

serviço oferecidos, prazos, preços, garantias, e outras informações desta 

natureza. Normalmente, as propostas padronizadas começam por este elemento, 

desconsiderando os três anteriores [ORTEGA 2010]. 

Avaliação – Por fim, Ortega considera uma boa prática pedir que o cliente avalie 

a proposta que lhe foi apresentada.  Um dos elementos mais importante ao 

apresentar a proposta é avaliar com o cliente o quanto ela está adequada à sua 

expectativa ou até mesmo se a superou. Por isso, é preciso mais uma vez praticar 

a maior habilidade em vendas que é a de perguntar [ORTEGA 2010]. 

2.2.2 Análise das referências 

Ao analisar as referências, notou-se que apresentar o produto ou serviço é tão 

importante como mostrar ao cliente a razão de sua escolha e os benefícios que 

serão obtidos com a sua utilização. 

De acordo com os autores, deve-se mostrar quais benefícios serão obtidos 

[TRACEY 1992], [FRIEND 2010], [JAMES 2010] e [ORTEGA 2010] e como eles 

serão obtidos [TRACEY 1992], [KOBAYASHI & OSADA 2011] e [ORTEGA 2010]. 
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Além disso, para obter credibilidade junto ao cliente, é importante que o 

prestador se apresente devidamente na proposta comercial [JAMES 2010] e 

[ORTEGA 2010], demonstre compreensão do problema a ser solucionado 

[FRIEND 2010], [JAMES 2010] e [ORTEGA 2010], mostre que já realizou 

trabalhos similares anteriormente e quais resultados obteve [FRIEND 2010], 

[KOBAYASHI & OSADA 2011] e [ORTEGA 2010]. 

As orientações dadas pelos autores podem se dividir em duas categorias: 

orientações técnicas, referentes à proposta comercial em si, que abordam tópicos 

ligados à estrutura, conteúdo e quais informações privilegiar; e orientações 

referentes a postura e boas práticas do prestador, que refletem na qualidade da 

proposta concebida.  

Também notou-se que muitas das orientações se repetiam entre os textos. Para 

compilá-las,  foram elaboradas duas tabelas, cruzando a orientação dada, com 

o(s) autor(es).  

Nas duas tabelas, cada tópico deve ser lido precedido de “a proposta deve”. Por 

exemplo, o item número 1 deve ser lido “A proposta deve conter a descrição do 

produto/serviço”. A cor amarela indica que a orientação foi dada pelo autor da 

coluna. 

ORIENTAÇÕES REFERENTES A ESTRUTURA 
 
 TRACEY FRIEND MALKINSON KOB. & 

OSADA 
JAMES ORTEGA 

1. Conter a 
descrição do 
produto/serviç
o 

      

2. Conter a 
descrição e 
análise do 
problema do 
cliente 

      

3. Conter os 
benefícios 
obtidos ao 
utilizar o 
produto ou 
serviço (o que 
vai acontecer?) 

      

4. Demonstrar       
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como o projeto 
atenderá aos 
requisitos do 
cliente (por 
que vai 
acontecer?)  
5. Apresentar 
casos de 
sucesso 

      

6. Apresentar 
dados 
utilizados 
como 
argumento 
através de 
imagens e 
gráficos 

      

7. Seguir um 
padrão da 
empresa 

      

8. Apresentar, 
se possível, 
problemas não 
identificados 
pelo cliente, 
dentro do 
mesmo 
contexto 

      

9. Apresentar e 
diferenciar o 
prestador de 
seus 
concorrentes 

      

10. Mencionar 
o nome do 
cliente mais 
vezes que o do 
prestador 

      

Tabela 1 - Orientações referentes a estrutura 

 

ORIENTAÇÕES REFERENTES A BOAS PRÁTICAS 
 
 TRACEY FRIEND MALKINSON KOB. & 

OSADA 
JAMES ORTEGA 

11. Requerer 
que o cliente 
avalie sua 
proposta 

      

12. Focar no 
problema e nos 
benefícios a 
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Ao analisar as tabelas, nota-se que há uma unidade maior dos autores em relação 

aos itens apresentados na tabela 1, principalmente nos itens de 1 a 5, se 

compararmos com a tabela 2, de boas práticas.  

Isto não quer dizer que os itens onde há um menor consenso entre os autores 

possuam um peso inferior aos outros, mas mostra que os que são citados por 

pelo menos três autores estão mais consolidados como aspecto importante no 

sucesso de uma proposta comercial, pois passaram por mais testes e apareceram 

mais vezes como indícios nos estudos realizados. 

Como o objetivo deste trabalho não é avaliar o peso e a importância de cada um 

deles, o foco estará a princípio nos itens de 1 a 5 que são citados por três ou mais 

autores. O item 13, de orientações referentes a boas práticas, não será abordado 

neste trabalho, pois apesar de ser citado por três autores, ela destoa do objetivo, 

já que se trata uma orientação referente a revisão do documento. 

O próximo passo agora é analisar o modelo de propostas comerciais da Jynx 

Playware, seguindo os itens de 1 a 10 e checando se estão contemplados no 

modelo, com foco nos itens de 1 a 5.  

2.3 Análise do Modelo da Jynx Playware de Acordo com a Tabela de 
Orientações Referentes a Estrutura 

serem obtidos, 
e não na 
apresentação 
técnica do 
produto 
13. Ser 
revisada 

      

14. Possuir um 
responsável, 
mas ser 
elaborada por 
uma equipe 

      

15. Mostrar 
adaptabilidade 
ao futuro, e 
conhecimento 
de novas 
tendências de 
tecnologia e 
mercado. 

      

Tabela 2 - Orientações referentes a boas práticas 
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Através da análise da estrutura de propostas da Jynx Playware notou-se que: 

[1] Ela atende a duas das orientações referentes a estrutura da proposta (1 e 7), 

pois contém a descrição do produto e segue um padrão da empresa; 

[2] Não atende a seis orientações (2, 3, 5, 6, 8 e 10), pois não contem a descrição 

nem a análise do problema do cliente; não contém os benefícios que serão 

obtidos ao utilizar o produto; não apresenta casos de sucesso anteriores; não 

apresenta argumentos em forma de gráfico e imagens, pois não faz uso de 

argumentos e finalmente; não menciona o nome do cliente mais vezes que o 

prestador, e; 

[3] Atende parcialmente a duas orientações (4 e 9). A orientação número 4 diz 

que “A prosta deve demonstrar como o projeto atenderá aos requisitos do cliente 

(por que vai acontecer?)”, e é atendida parcialmente porque na estrutura de 

propostas, a ação que foi pensada para solucionar o problema é apresentada, 

porém não há nenhuma argumentação ou justificativa sobre as razões que a 

levarão a ser bem sucedida. A nove por sua vez apresenta o prestador, mas não 

cria nenhuma relação direta com os concorrentes. 

Baseando-se nas referências deste trabalho, nota-se que o modelo utilizado pela 

Jynx Playware possui diversos problemas que podem ser investigados. Porém, 

como já foi dito anteriormente, o foco do trabalho está nos itens de 1 a 5. Abaixo, 

a tabela de avaliação da Jynx Playware de acordo com a tabela 1, de orientações 

referentes a estrutura: 

AVALIAÇÃO DO MODELO ORIGINAL DE PROPOSTAS COMERCIAIS DA JYNX 
PLAYWARE, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES REFERENTES A ESTRUTURA 
 
 ATENDE NÃO ATENDE ATENDE PARCIALMENTE 
1. Conter a descrição do 
produto/serviço 

   

2. Conter a descrição e 
análise do problema do 
cliente 

   

3. Conter os benefícios 
obtidos ao utilizar o produto 
ou serviço (o que vai 
acontecer?) 

   

4. Demonstrar como o 
projeto atenderá aos 
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requisitos do cliente (por 
que vai acontecer?)  
5. Apresentar casos de 
sucesso 

   

6. Apresentar dados 
utilizados como argumento 
através de imagens e 
gráficos 

   

7. Seguir um padrão da 
empresa 

   

8. Apresentar, se possível, 
problemas não identificados 
pelo cliente, dentro do 
mesmo contexto 

   

9. Apresentar e diferenciar o 
prestador de seus 
concorrentes 

   

10. Mencionar o nome do 
cliente mais vezes que o do 
prestador 

   

Tabela 3 - Avaliação do modelo de propostas comerciais da Jynx Playware de acordo 
com as orientações referentes a estrutura 

Com o fim da investigação do problema, chegamos a hipótese deste trabalho, que 

é de que ao apresentar uma proposta comercial de advergames, metodologia de 

design pode ser utilizada para embasar e justificar as decisões tomadas, 

demonstrando como acredita-se que o produto contribuirá para o alcance de um 

objetivo do cliente, e dessa forma, elevar o percentual de aprovação de propostas 

comerciais. 

Por ser um trabalho de design, é sabido que alguns autores como Burdek [2006] 

apontam a utilidade metodologia de design para apresentar e embasar um 

projeto, a profissionais de outras áreas. Por este motivo, tal hipótese foi 

formulada. 

O próximo capítulo aborda metodologia de design, com foco nos métodos e 

técnicas que podem ser inseridos como base para a construção de argumentos 

da proposta comercial. 
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3. Sobre Metodologia do Design  

Este capítulo traz o estado da arte em metodologia de design, e como o design 

pode contribuir para a construção de propostas comerciais mais consistentes, 

auxiliando no preenchimento das lacunas apresentadas no capítulo anterior. 

3.1 Sobre Metodologia de Design 

Os primeiros métodos de design surgiram no início dos anos 60. A indústria, 

especialmente a aeroespacial, racionalizou seus projetos e seus processos de 

produção levando o design a fazer o mesmo para ser aceito como parceiro de 

diálogo [BURDEK 2006]. 

Para Alexander [1964], quatro motivos foram fundamentais para o 

desenvolvimento da metodologia de design: [1] Os problemas haviam se tornado 

demasiadamente complexos para serem tratados de forma intuitiva; [2] A 

quantidade de informações necessárias para o desenvolvimento de um projeto 

tornou-se grande demais para ser manipulada por apenas um designer; [3] o 

avanço pós guerra trouxe novos problemas de projeto e aumentou sua 

quantidade e complexidade; e, [4] a mudança tecnológica fez com que grande 

parte das experiências anteriores do designers se tornassem obsoletas. 

O estudo dos métodos de design facilitou o ensino, o aprendizado e a 

comunicação dos processos, através da estruturação do pensamento [BURDEK 

2006]. Devido à análise das referências, notou-se que a metodologia de design é 

importante também para facilitar o trabalho de uma equipe de designers, pelo 

seu caráter comunicacional. Dubberly [2004], reforça o conceito afirmando que é 

através do estudo dos processos de design que se ensina a novos designers e se 

gerencia o trabalho de times em projetos de alta complexidade. 

A utilização de métodos de design é própria para reduzir o risco e aumentar a 

probabilidade de sucesso; alinhar as expectativas da equipe de produção; e por 

fim se beneficiar da repetição do processo, o que possibilita sua evolução 

[DUBBERLY 2004]. 

Apesar do objetivo ser o mesmo, é válido salientar que não existe um processo 

único de design. Muitas vezes foi pensado equivocadamente que o 
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desenvolvimento da metodologia de design tinha este objetivo. No entanto,  

tarefas diferentes necessitam de métodos diferentes, e a pergunta que deve ser 

feita no início do um projeto é qual ou quais métodos devem ser empregados 

[BURDEK 2006].  

Por este motivo, Dubberly [2004] se dedicou a criar uma lista com diversos 

métodos e processos, e dividi-los em algumas categorias. No início de seu 

trabalho, ele afirma que todo processo deve possuir uma entrada (input) e uma 

saída (output). O que acontece entre elas é a transformação efetuada pelo 

processo, como visto na figura 21. 

 

Figura 21 - Estrutura básica de um processo de design, retirada de Dubberly [2004] 

Em seguida, o processo começa a ser quebrado em partes menores. Koberg & 

Bagnall [1974] notaram que todo processo se divide em duas partes, como 

representado na figura 22: [1] análise, que é a fase de investigação do problema; 

e, [2] síntese, fase de geração de idéias.  

 

Figura 22 - Estrutura básica de um processo, de Koberg & Bagnall [1974], dividida entre 

análise e síntese. Retirada de Dubberly [2004] 

A partir desta estrutura básica, derivam os diversos métodos de design, que 

diferem entre si na quantidade de sub-processos, se adequando a diferentes 

contextos.   
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Métodos como o de Lobach [1976], que amplia a estrutura acima, propondo um 

processo de quatro fases: [1] Análise do Problema, [2] Geração de Alternativas, 

[3] Avaliação/ Seleção de Alternativas e por fim, [4] Realização da solução. 

Estrutura que é repetida por Cross [2000] e Credidio [2007], porém com sub 

processos diferentes, voltados para a engenharia no caso de Cross e para game 

design no caso de Credidio, e ampliada por Neves [et al. 2008], que adiciona a 

etapa de seleção de alternativas, antes da análise, para que a análise possa ser 

feita de maneira mais precisa, com menos alternativas para se focar. Estas foram 

as quatro referências de métodos de design utilizados neste trabalho, que 

chamaremos de métodos de design contemporâneos. 

Unido os passos propostos pelas quatro referências, temos uma estrutura cíclica 

em cinco nós, como visto na figura 23, a saber: [1] Exploração do problema, a 

primeira etapa do processo, tem como meta construir um cenário amplo sobre o 

artefato que será projetado. Deve-se recolher e analisar todo tipo de informação 

a respeito do problema [LOBACH 1976], pois é a partir delas que o designer irá 

elaborar suas soluções [NEVES et al. 2008]. As informações colhidas são 

referentes ao mercado, público alvo, possíveis concorrentes e novas tendências, 

além das motivações iniciais do projeto [CREDIDIO 2007] e [NEVES et al. 2008]; 

[2] Geração de Alternativas, acontece após a etapa de exploração do problema, 

quando o designer deverá possuir informações relevantes relacionadas a seu 

projeto e utilizá-las para gerar as primeiras soluções para ele [LOBACH 1976] e 

[CROSS 2000]. O objetivo é ampliar as possibilidades de soluções para o artefato 

a ser projetado [NEVES et al. 2008]; [3] Seleção de alternativas, fase na qual a 

meta central é reduzir o número de alternativas, num cenário onde espera-se 

que o designer tenha gerado mais de uma possível solução para o problema 

[NEVES et al. 2008]; [4] Avaliação de Alternativas, no penúltimo turno do 

projeto, o designer deve avaliar as alternativas selecionadas, para identificar 

qual irá se tornar a solução final [CREDIDIO 2007]. Nesta etapa, pode-se até 

chegar a conclusão que nenhuma das alternativas geradas é adequada, fazendo 

com que o designer retorne para etapas anteriores [CROSS 2000], movimento 

previsto também por Neves [et al. 2008] na etapa de seleção de alternativa, 

justificando a natureza cíclica do processo; e por fim,  



 

57 

[5] Descrição da Solução, a última etapa do processo tem como objetivo 

descrever a solução selecionada de um modo sucinto e claro para favorecer o 

trabalho das outras equipes envolvidas [NEVES et al. 2008], [CREDIDIO 2007], 

[CROSS 2000] e [LOBACH 1976]. 

 

Figura 23 - Estrutura cíclica, proposta no processo de design contemporâneo 

3.2 Contribuições dos Métodos de Design Contemporâneos para este 
Trabalho  

O trabalho de gerar propostas comerciais de advergames envolve todo o 

processo de design contemporâneo, mas é na exploração do problema que estão 

as informações utilizadas como base do processo criativo das etapas seguintes.  

Como foi visto nas referências de propostas comerciais, a proposta deve ser 

focada nos benefícios que o produto trará, que são demonstrados através de uma 

argumentação feita com base em fatos passados e nas decisões tomadas durante 

o processo, devidamente justificadas. 

Da mesma forma, viu-se que apresentar casos anteriores é uma boa estratégia, 

mas além disso deve se argumentar sobre a solução proposta. O processo de 
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concepção de um advergame é motivado por um objetivo, que é promover um 

produto ou marca para um determinado público. 

A hipótese deste trabalho é que metodologia de design pode ajudar a criar 

apresentações comerciais mais eficazes, e ao analisarmos o métodos de design 

contemporâneos percebeu-se que é possível utilizar as informações obtidas no 

estudo do público alvo, proposto por Neves [et al. 2008], Credidio [2007] e 

Lobach [1976], especificamente através do uso da técnica de personas, presente 

do método de Neves [et al. 2008], e da técnica de análise de similares, também 

proposta por Neves [et al. 2008], Credidio [2007] e Lobach [1976], com a 

finalidade de gerar argumentos para a proposta. 

As duas técnicas são utilizadas para colher e sintetizar informações na etapa de 

exploração do problema, e servem tanto para nortear e influenciar as decisões 

do designer, como para servir de justificativa de projeto, mostrando ao cliente 

que o processo de concepção do produto não foi intuitivo, mas sim através de 

métodos desenvolvidos para minimizar a chance de falha. 

Por ter como alvo um determinado público, pode-se usar como argumento o fato 

de que o advergame foi concebido dentro das suas características, a serem 

explicitadas a frente, e ao se basear em similares, pode-se argumentar que o jogo 

possui como referências jogos de sucesso, não sendo uma nova criação. Ambos 

os processos serão explicitados devidamente na sessão de descrição do modelo 

proposta. Nos próximos dois tópicos, a técnica de análise de similares e de 

personas serão referenciadas. 

3.2.1 Análise de Similares 

Análise de similares é uma técnica na qual o designer deve listar os produtos 

concorrentes para identificar suas características positivas e negativas, e como 

eles alcançaram o sucesso ou fracasso [NEVES et al. 2008], [BAXTER 1998] e 

[LOBACH 1976].  

Ao realizar um projeto, o designer pode listar produtos que sirvam de referência 

para ele. Pode-se fazer dois tipos de análise, uma voltada para o produto em si, 
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analisando suas principais características, e outra que estuda a estratégia de 

mercado dos concorrentes [BAXTER 1998]. 

Na análise do produto, o designer pode ter como objetivo concorrer com ele, ou 

apenas utilizá-lo como inspiração no processo criativo. Em ambos os casos, como 

dito no primeiro parágrafo, o designer deve mapear seus pontos fortes e fracos. 

Lobach [1976] sugere que a análise deve ser feita a partir da tarefa principal a 

ser executada, que deve ser decomposta em funções secundárias e assim 

sucessivamente. Desse modo, Lobach espera que as falhas do produto se tornem 

mais evidentes. 

No caso de uma análise de similares de jogos digitais, pode se levar em 

consideração o produto inteiro, ou desmembrá-lo em aspectos secundários, 

como sugerido por Lobach. Para Malcher [et. al 2009], é comum que a análise de 

similares em jogos leve em consideração aspectos como mecânica, estética e até 

o enredo de jogo.  

A técnica de análise de similares é útil para este projeto ao ser utilizada na 

argumentação da proposta. Apresentar jogos de similares pode ser uma 

estratégia efetiva tanto para mostrar que seu produto irá concorrer com outros 

solucionando os pontos fracos apresentados por eles ou apresentando uma 

inovação no segmento, como para mostrar que o projeto se baseou em casos de 

sucesso, na criação do conceito do advergame.  

3.2.2 Estudo do Público Alvo - Definição de Personas 

Se a análise de similares serve para mostrar como o advergame atuará 

competindo com outros jogos e como elementos de sucesso estão presentes nele, 

o estudo do público alvo, através da técnica de personas, serve para conectar o 

jogo a audiência desejada pelo cliente. 

A usabilidade de produtos do dia a dia nem sempre é intuitiva, e ocasionalmente 

frustra o usuário, quando não consegue completar uma simples tarefa [ABRAS et 

al. 2004]. Uma das maneiras de projetar produtos mais usáveis é envolver o 

usuário no processo de concepção. 
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Design centrado no usuário (UCD - User Centred Design) é uma vertente de 

projeto onde os usuários influenciam na concepção de um produto [ABRAS et al. 

2004]. No entanto, é uma tendência natural do designer projetar centrado nele 

mesmo, satisfazendo suas próprias vontades e necessidades [PRUIT & ADLIN 

2006]. 

Projetar centrado no usuário aparentemente não é uma tarefa simples. Para 

Pruit & Adlin [2006], entender as necessidades, desejos, preferências e 

comportamentos dos usuários de seu produto requer pesquisa, que envolve 

técnicas e ações como entrevistas, focus group, pesquisas web, entre outros. 

Personas é uma técnica de UCD. Um problema identificado por Pruit & Adlin é 

que embora sejam úteis, o volume de informações colhidas na pesquisa com 

usuários as vezes se torna grande demais, dificultando o trabalho de 

interpretação dos dados pelo designer e sua equipe. 

A técnica de personas serve para sintetizar estas informações em um único 

usuário, que é criado com base nas principais características de um público alvo 

específico. O criador da técnica, Alan Cooper, a desenvolveu ao  trabalhar como 

consultor, em um projeto de desenvolvimento de software. 

Após uma série de entrevistas com os potenciais usuários, Cooper percebeu que 

existiam três grupos distintos, diferenciados pelo seus objetivos, tarefas e nível 

de habilidade com softwares em geral. Cooper então sintetizou as características 

dos três grupos e aplicou-as em três personas,  Chuck, Cynthia e Rob.  

Ao apresentar as três personas para seus clientes, Cooper relata que obteve 

aceitação e as decisões do projeto passaram a ser guiadas por elas, através de 

perguntas como “O que Cynthia faria nesta situação?”. “Eu apresentei o projeto 

sob o ponto de vista das personas, e não sob o meu. Apesar de ser um método 

novo na época, a equipe de produção pode ver o sentido dele e se identificou com 

os três arquétipos” [COOPER 2003].  

Através da técnica, o software desenvolvido pela empresa foi lançado com três 

tipos de interface, cada uma voltada para um perfil de usuário. Cooper [2003] 

relatou que o produto obteve sucesso de mercado, quando lançado. Esta foi a 
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primeira evidência de que produtos concebidos através do uso de personas 

produzem resultados com maior usabilidade, e dessa forma podem se destacar 

no mercado por este motivo.  

Para montar a persona, deve-se sintetizar as informações colhidas na pesquisa 

com usuários. No entanto, quais informações são relevantes é um fato 

determinado pelo projeto em desenvolvimento. Na próxima sessão deste 

trabalho, apresentaremos o PCG, técnica que dentre outras contribuições 

explicitou quais informações são relevantes para um projeto de jogos digitais, no 

APL local.  

3.2.3 PCG - Persona Card Game 

A referência PCG - Persona Card Game foi retirada do projeto de mestrado de 

Bruno Oliveira, tanto de sua dissertação [OLIVEIRA 2010], como de um artigo 

sobre ela, submetido a congresso [OLIVEIRA et al. 2010]. 

O PCG - Persona Card Game foi desenvolvido para preencher duas lacunas 

identificadas na técnica de personas e métodos de representação de usuários em 

geral: [1] Os modelos de descrição de persona disponíveis até então se baseavam 

em descrições textuais. Através de sua pesquisa no APL-PE de jogos, Oliveira [et 

al. 2010] percebeu que os designers trabalham melhor com descrições de maior 

conteúdo imagético, que com descrições predominantemente textuais e, [2] a 

necessidade de promover o reuso das informações obtidas durante um projeto. 

Para isso, Oliveira [et al. 2010] se inspirou no jogo Magic The Gathering para 

produzir o modelo utilizado no PCG. Na figura 24 pode se notar que a estrutura 

das cartas do jogo é orientada visualmente, mas contém um espaço para um 

texto descritivo.  
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Figura 24 - Cartas utilizadas no jogo Magic the Gathering 

Além da configuração, a estrutura de decks utilizada no jogo também influenciou 

o PCG. No Magic, o usuário controla um mago, que é representado por uma carta. 

Junto com ela, o usuário possui um conjunto de cartas denominado  deck, que 

são as características complementares do mago, como aliados, itens magias, 

entre outros. Diversos personagens podem fazer uso de uma mesma carta de 

característica, pois o que os define o mago é seu deck, que é seu conjunto de 

características. [MAGIC THE GATHERING 2007]. 

Utilizando este conceito mesclado com sua pesquisa, Oliveira [2010] propôs uma 

estrutura onde a persona seria a síntese de seis informações. Ela é representada 

através de uma carta, e teria seis características que a definiriam: [1] Filme, [2] 

Ambiente, [3] Hobbie, [4] Música, [5] Jogos e [6] Moda. 

 

Figura 25 - representação da carta da Persona 

Como mostrado na figura 25, a persona é representada por uma carta que traz 

uma foto ou ilustração, o nome da persona, uma descrição que aborda sua 
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personalidade e planos a curto e longo prazo, e por fim, seis códigos que indicam 

as cartas de características que compõem o deck.  

No código, a letra representa a característica (J para jogos, por exemplo) e o 

número representa qual dentre as cartas é referente a persona. Algumas 

personas podem trazem mais de uma característica do mesmo tipo, como 

mostrado na figura 25, onde a persona Thaís possui duas cartas atreladas para 

todas as características, menos roupa. 

 

Figura 26 - Representação das cartas de características 

As cartas de características são representadas como mostrado na figura 26, e 

contam com uma imagem, a categoria de característica a qual pertencem, seu 

código e por fim uma descrição. 

Por fim, não está explicitado na carta da persona, mas cada uma delas está 

dentro de uma classe social. A classificação fica aparente em alguma estrutura 

superior, em uma embalagem na versão física das cartas, por exemplo, ou em 

diferentes pastas ou arquivos, no caso da versão digital.  

No próximo capítulo, o novo modelo de propostas comerciais de advergames da 

Jynx Playware será apresentado, junto com uma situação real de projeto em que 

ela foi utilizada, configurando o experimento. 
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4. Novo Modelo de Propostas Comerciais e Experimento 

Este capítulo apresenta o novo modelo de propostas comerciais da Jynx 

Playware, desenvolvido com base nas referências de propostas comerciais e de 

metodologia de design.  

O capítulo se divide em quatro partes, na qual a primeira apresenta o novo 

modelo, a segunda o experimento,  a terceira discute o experimento, e a quarta e 

última traz os resultados obtidos. 

4.1 Novo Modelo de Propostas Comerciais 

Através da análise das referências de métodos de design, as técnicas de análise 

de similares e personas foram escolhidas para utilização no novo modelo de 

propostas, porque delas é possível extrair dois argumentos que podem ser 

utilizados ao se falar sobre o benefício de um determinado advergame, que são: 

1- Na análise de similares, a equipe de game design selecionou jogos 

consolidados no mercado para servir de referência no projeto. Através do estudo 

de suas principais características, boas e ruins, o advergame proposto foi 

concebido de forma a privilegiar os aspectos positivos dos jogos listados, e 

solucionar ou não utilizar os pontos fracos das referências no conceito. 

2- Através da técnica de personas, é possível propor um advergame que esteja de 

acordo com o perfil do público, tanto relacionado a seus gostos e interesses, 

como dentro do ambiente e plataforma mais favorável ao seu acesso. Desta 

forma, aumenta-se a chance de o advergame atender às expectativas de um bom 

jogo, do ponto de vista do usuário. 

Antes de apresentar o modelo, é preciso fazer duas observações: 

- Apesar de a persona possuir uma carta que propõe um jogo adequado ao 

público, os jogos utilizados como referência na análise de similares podem não 

ser relacionados a ele seja na mecânica, no enredo ou na estética. O motivo é que 

o jogo proposto pela persona nem sempre é o mais adequado para a divulgação 

da marca ou produto, ou excede o orçamento disponível para o projeto.    
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- Não é do interesse da Jynx Playware explicitar o processo de geração e seleção 

de alternativas, pois é comum que nesta etapa surjam idéias que embora sejam 

divertidas, excedem o orçamento disponível ou a empresa não possui a expertise 

necessária para produzi-la. 

O novo modelo de propostas comerciais se divide em quatro tópicos: [1] 

introdução, [2] Personas, [3] jogos de referências e [4] Solução Proposta. Para 

alguns deles, há uma recomendação sobre a quantidade de slides, enquanto 

outros não possuem esta restrição. 

Em cada tópico, é sugerida a estrutura do slide, da maneira como foi utilizada no 

modelo, e como consequência, no experimento. Quanto a disposição dos 

elementos, não houve um motivo específico para isso, mas em relação ao 

tamanho das imagens e caixas de texto, a recomendação de Oliveira [et. al 2010], 

e  Tracey [1992], que é de dar destaque às imagens, foi seguida. 

4.1.1 Primeiro Tópico - Introdução 

A introdução da proposta se divide em três sessões: a primeira com informações 

referentes a empresa prestadora, neste caso a Jynx Playware; a segunda com 

informações sobre advergames; e a terceira com um caso de sucesso comentado. 

Sobre a empresa - 1 slide 

O primeiro slide foi mantido do modelo anterior, pois ele atendia a orientação 

número 9 da tabela 1, citada por James [2010] e Ortega [2010]. Seu objetivo é 

apresentar a empresa prestadora, os serviços oferecidos, principais clientes, e 

informações que possam diferenciá-la dos concorrentes. 

No slide, como pode ser visto na figura 27, foi utilizado uma estrutura onde há 

um espaço para uma imagem, e do lado direito, espaço para o texto.  
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Figura 27 - Estrutura sugerida do slide sobre a empresa 

Sobre Advergames - 1 slide 

 

Figura 28 - Estrutura sugerida do slide de advergames 

A primeira diferença entre os modelos aparece no segundo slide. Ele apresenta 

ao cliente o conceito de advergame,  contendo as seguintes informações: O que 

são advergames, qual sua relação com o mercado publicitário, como este tipo de 

mídia se comporta em relação ao usuário e como o cliente pode se beneficiar 

disto. 
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Além disso, no slide deve se adicionar um parágrafo sobre gênero do advergame, 

se é um jogo social, casual, mobile, entre outros. No slide, como visto na figura 

28, há um espaço para imagens, junto com caixas de texto. 

O objetivo deste slide é apresentar informações que podem ser utilizadas como 

argumento mais a frente no modelo, ao descrever a solução. 

Caso de Sucesso - 1 slide 

 

Figura 29 - Estrutura sugerida do slide de caso de sucesso 

Seguindo a orientação proposta por James [2010], Friend [2010] e Ortega 

[2010], este slide apresenta um caso de sucesso do prestador. Seu objetivo não é 

descrever o produto apresentado, mas sim mostrar seu desempenho e como ele 

contribuiu para que o cliente atingisse seu objetivo, como proposto por Ortega 

[2010]. 

Na figura 29, o slide é representado com destaque para a imagem do jogo, com 

uma caixa de texto no canto inferior, e uma caixa que deve-se preencher com 

uma informação de destaque do projeto. 

4.1.2 Segundo Tópico - Personas 

A segunda parte do modelo apresenta a(s) persona(s) utilizada(s) no processo. 

Como visto, o PCG foi desenvolvido para solucionar os problemas de 
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representação da persona e de reuso das informações. Para aplicar a persona na 

proposta comercial, foi preciso adaptar o modelo de cartas utilizado no PCG. 

 

Figura 30 - Estrutura sugerida do slide de persona 

Primeiro, a estrutura de cartas foi excluída, separando as imagens na parte 

superior do slide, e o texto na parte inferior. Segundo, no PCG cada persona conta 

com sete cartas (sua própria mais as seis características), que significariam sete 

imagens no slide.  Para simplificar a estrutura, foi decidido que a carta de 

característica música seria retirada, e a característica moda seria representada 

através da imagem da persona, diminuindo de sete para cinco imagens. 

O texto se baseia na descrição da persona contida na carta, trazendo seu nome, 

sua idade, classe social, ocupação, uma descrição de sua personalidade e de seus 

planos a curto e longo prazo, e seu cotidiano. Como há mais espaço para texto no 

slide que na carta, ele pode conter mais informações, embora o foco continue nas 

imagens, como proposto por Oliveira [et. al 2010].  

Na figura 30, é possível ver onde o texto e as imagens são inseridas. Esta sessão 

contém tantos slides quantas forem as personas utilizadas no projeto, sendo um 

slide por persona.  

Como foi dito no slide sobre advergames, o objetivo desta sessão também é 

apresentar informações que podem ser utilizadas como argumento mais a frente 

no modelo, ao descrever a solução. 
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4.1.3 Terceiro Tópico - Análise de Similares (Jogos de Referência) 

Na penúltima sessão do modelo, os jogos que serviram de referência são 

apresentados. A estrutura é simples de ser descrita. Deve-se apresentar uma 

imagem do jogo, aliada a um texto descritivo, que aponte os pontos fortes e 

fracos do jogo analisado, como proposto pelas referências pesquisadas. 

 

Figura 31 - Estrutura sugerida para o slide de jogos referência 

Devem ser representadas até três referências por slide. No entanto, durante a 

aplicação do modelo, nenhum projeto precisou utilizar mais de um slide nesta 

sessão. A figura 31 mostra como cada jogo foi disposto no slide, com foco na 

imagem e no nome do jogo. 

4.1.4 Quarto Tópico - Solução Proposta 

Por último, a quarta sessão do modelo é a apresentação da solução proposta. No 

primeiro modelo, a apresentação do produto estava divida em dois passos, a 

descrição da mecânica e uma descrição de como o jogo irá atuar para cumprir o 

objetivo do cliente. O problema encontrado foi que a proposta apontava o que 

seria feito, mas não mostrava em nenhum momento em que se baseou para criar 

tal estratégia, ou se já havia realizado uma ação similar e obtido sucesso.  

O novo modelo não difere do anterior em termos de estrutura, pois continua 

divido em duas partes, uma apresentando a descrição técnica do jogo, abordando 
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itens como mecânica, estética e enredo, e outra tratando o jogo como uma 

ferramenta. 

 

Figura 32 - Estrutura sugerida para o slide de solução proposta 

A principal mudança na descrição da solução deste modelo para o anterior é 

textual. Como foi visto nas referências de propostas comerciais, não basta 

descrever a solução, deve-se mostrar como ela será efetiva para alcançar o 

objetivo do cliente. É neste momento que são justificadas as informações 

apresentadas sobre advergames, personas e similares. 

Todo advergame possui um público alvo, logo, deve-se mostrar como a persona 

influiu no processo de criação do conceito. As referências utilizadas na análise de 

similares devem servir de base para a argumentação sobre diversão do jogo e 

sua capacidade de engajar o usuário. Deve-se mostrar onde os pontos fortes 

foram utilizados no desenvolvimento do conceito do jogo. Por último, deve-se 

usar as informações sobre advergames para mostrar de que maneira o jogo se 

encaixa dentro da estratégia da campanha publicitária.  

Ao falar sobre o uso do jogo como ferramenta, deve-se falar sobre o problema do 

cliente, demonstrando entendimento sobre ele, como proposto por Friend 

[2010], James [2010] e Ortega [2010]. 

A estrutura utilizada é representada na figura 32, onde a imagem do jogo fica 

disposta do lado esquerdo, e a caixa de texto do lado direito. 
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4.1.5 Tabela descritiva 

Para facilitar a visualização do modelo, abaixo está representada a tabela 4, que 

simplifica a explicação e agrupa as informações em um único local. 

Tópico Slides Conteúdo Objetivo 

Sobre a 
empresa 

1 slide Apresentar a empresa 
proponente, os serviços 
oferecidos, principais 
clientes, e informações 
que possam diferenciá-
la dos concorrentes. 

Fazer com que o cliente 
conheça quem irá realizar 
o projeto proposto 

Sobre 
Advergames 

1 slide O que são advergames, 
qual sua relação com o 
mercado publicitário, 
como este tipo de mídia 
se comporta em relação 
ao usuário e como o 
cliente pode se 
beneficiar disto. 

Prover informações que 
serão utilizadas como 
argumento; demonstrar 
conhecimento sobre o 
problema e a utilização e 
objetivo dos advergames. 

Caso de 
Sucesso 

1 slide Apresentar o 
advergame, com foco 
em seu desempenho e 
como ele contribuiu 
para que o cliente 
atingisse seu objetivo 

Mostrar ao cliente que o 
prestador possui 
experiência em 
problemas similares e 
como foi a atuação do seu 
projeto. 

Apresentação 
da(s) 
Persona(s) 

1 slide por 
persona 

Imagem da persona, 
seu hobbie, filme 
favorito, jogo favorito e 
lugar favorito. O texto 
deve trazer o nome da 
persona, sua idade, 
classe social, ocupação, 
uma descrição de sua 
personalidade e de 
seus planos, a curto e 
longo prazo. 

Prover informações que 
serão utilizadas como 
argumento na descrição 
da solução 

Análise de 
Similares 
(Jogos de 
Referência) 

Até três 
referências 
por slide 

Imagem de cada jogo, 
aliada a um texto 
descritivo, que aponte 
os pontos fortes e 
fracos do jogo 
analisado. 

Prover informações que 
serão utilizadas como 
argumento na descrição 
da solução 
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Solução 
Proposta - 
Descrição do 
produto 

- Descrição do conceito 
do jogo, abordando a 
mecânica, estética e 
enredo 

Descrever para o cliente 
como será o produto, 
caso o projeto seja 
executado. 

Solução 
Proposta- 
Jogo como 
ferramenta 

- Apresentar como a 
persona influiu no 
processo de criação do 
conceito; relacionar 
jogos de referência com 
a diversão do 
advergame e sua 
capacidade de engajar 
o usuário; apresentar o 
problema do cliente; 
mostrar de que 
maneira o jogo se 
encaixa dentro da 
estratégia da campanha 
publicitária. 

Mostrar em que o 
produto concebido foi 
embasado. O objetivo é 
mostrar ao cliente fatos 
que minimizem a chance 
de falha do projeto, 
informações que 
justifiquem cada decisão 
tomada na concepção do 
advergame, e qual sua 
relação com a campanha 
publicitária na qual o 
produto estará envolvido. 

Tabela 4 - Conteúdo e estrutura do novo modelo de propostas comerciais 

Com a explicitação do novo modelo, o próximo capítulo irá mostrar através de 

um experimento como ele se comportou em uma situação real de vendas, e os 

números obtidos com sua utilização.  

4.2 Experimento 

A segunda parte deste capítulo mostra e comenta a aplicação do novo modelo de 

propostas comerciais em uma situação real de projeto. O caso apresentado é de 

um projeto que foi aceito pelo cliente, e desenvolvido até o final, seguindo todo o 

processo proposto na figura 14, que representava os passos no desenvolvimento 

de um advergame, na Jynx. 

O projeto começará a ser descrito pelo briefing, mostrando os objetivos do 

projeto e as informações que iriam guiar o processo de concepção. Em seguida, a 

proposta será apresentada, no novo modelo proposto. 

4.2.1 Briefing 
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No projeto, um advergame deveria ser concebido para fazer parte da campanha 

Brasil Curta Pernambuco16. A campanha tinha como objetivo promover o 

turismo no estado de Pernambuco, com foco em dois públicos: Turistas 

brasileiros entre 23 e 30 anos, das classes sociais A e B, e Adolescentes de 12 a 

18 anos, das classes A e B, que ainda não viajam sozinhos, mas possuem 

influência na decisão da família, segundo a agência de demandou a proposta.  

O advergame deveria utilizar o facebook como plataforma, por ser uma rede 

social utilizada pelos dois públicos, e deveria cumprir quatro objetivos: 

1- Promover cinco cidades do estado - a serem definidas - dentro do jogo, 

representando suas principais características como estética, clima, festas e 

costumes.  

2- Fazer com que os usuários curtissem a fun page da campanha no facebook, 

isto é,  adicionassem a página a seus interesses na rede social e passassem a 

acompanhar o restante da campanha, que envolveria postagens com informações 

sobre o estado de Pernambuco e promoções. 

3- Viralizar. O jogo deveria fazer com que os usuários antigos levassem novos 

usuários a conhecer o jogo, e como consequência a campanha.  

4- Deveria existir uma forma de premiar os melhores jogadores, com prêmios a 

serem estipulados.  

Não havia uma referência de mecânica para o projeto. A equipe de game design 

estava livre para propor qualquer tipo de jogo, que atendesse ao objetivo do 

cliente e estivesse dentro do orçamento disponível. 

Seguindo o processo descrito no item 3.3.5, a proposta comercial foi concebida e 

enviada ao cliente. 

4.2.2 Proposta Comercial do Advergame 

A proposta enviada é apresentada nesta sessão. Cada slide da proposta é 

apresentado através de uma tabela, que traz o conteúdo e objetivo que o slide 

                                                        
16 http://www.facebook.com/curtapernambuco 
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teria, baseado na tabela 4, concebida de acordo com as referências deste 

trabalho, junto com a imagem e os textos presentes no slide, para facilitar a 

visualização.  

Sessão 1 - Sobre a Empresa 

Conteúdo Apresentar a empresa proponente, os serviços oferecidos, 

principais clientes, e informações que possam diferenciá-la 

dos concorrentes. 

Objetivo Fazer com que o cliente conheça quem irá realizar o projeto 

proposto. 

Imagem do slide 

 

Texto to slide No mercado desde janeiro de 2000, a Jynx Playware 

(www.jynx.com.br) é focada na criação de produtos 

inovadores, de apelo junto ao público-alvo e sucesso 

comercial no mercado de entretenimento eletrônico, tendo 

se estabelecido como referência no desenvolvimento de 

Jogos Sociais, GBLs (Game-Based Learning) e Advergames.  

Entre os principais clientes para os quais trabalhou estão a 

Coca-Cola, a Fiat,a Brasil Telecom, a Petrobras, a Goodyear, 

a MTV, o Sebrae, entre outros. 
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Com sede no coração do Porto Digital, 

(www.portodigital.org), um dos principais clusters de 

Tecnologia da Informação (TI) da América Latina, a 

empresa participa ativamente do desenvolvimento do 

mercado nacional de jogos e é membro fundador da 

Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 

Eletrônicos (Abragames). 

Tabela 5 - Elementos do slide sobre a empresa 

Sessão 2 - Sobre Advergames 

Conteúdo O que são advergames, qual sua relação com o mercado 

publicitário, como este tipo de mídia se comporta em 

relação ao usuário e como o cliente pode se beneficiar 

disto. 

Objetivo Prover informações que serão utilizadas como argumento; 

demonstrar conhecimento sobre o problema e a utilização 

e objetivo dos advergames. 

Imagem do slide 

 

Texto do Slide Jogos casuais são aqueles que são familiares para os 

usuários novos/ocasionais, e que são intuitivos e 

acessíveis. Os jogos casuais requerem pouco tempo de 
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dedicação e habilidades menos específicas, se comparados 

aos “Jogos Hardcore”.  

Advergames são jogos desenvolvidos com fins 

publicitários. Eles ajudam a aumentar o tráfego de 

websites, a reforçar a marcas, campanhas ou idéias 

associadas, tornar a relação entre cliente e empresas mais 

agradável, e em um jogo, a marca fica em exposição 

durante um tempo maior que em outras mídias 

Tabela 6 - Elementos do slide sobre advergames 

Sessão 3 - Caso de Sucesso 

Conteúdo Apresentar o advergame, com foco em seu desempenho e 

como ele contribuiu para que o cliente atingisse seu 

objetivo. 

Objetivo Mostrar ao cliente que o prestador possui experiência em 

problemas similares, e como foi a atuação de seu produto. 

Imagem do slide 

 

Texto em 

destaque 

15.000 novos usuários curtiram a Fun Page da CI, 

representando um aumento de 200%. 

Texto do slide Quiz sobre os países do mundo, desenvolvido para a CI – 
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Central de Intercâmbios, no ano de 2011, que serviu como 

ferramenta de promoção para uma campanha. O game 

divulgou a empresa junto aos usuários, com faixa etária 

entre 18 e 26 anos, e apresentou resultados relevantes. Ao 

final dos 23 dias de promoção o jogo obteve a marca de 

19.000 usuários. 

Tabela 7 - Elementos do slide de caso de sucesso 

Sessão 4 - Apresentação das Personas  

Conteúdo Imagem da persona, seu hobbie, filme favorito, jogo favorito 

e lugar favorito. O texto deve trazer o nome da persona, sua 

idade, classe social, ocupação, uma descrição de sua 

personalidade e de seus planos, a curto e longo prazo. 

Objetivo Prover informações que serão utilizadas como argumento 

na descrição da solução. 

Imagem do slide 1 

 

Texto do Slide 1 Nome: Liz   

Idade: 15 anos  

Ocupação: Estudante    

Classe: B 

Liz é uma adolescente que  adora ficar na internet, falando 
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com as amigas por todo tipo de rede social (Orkut, 

Facebook, além de Msn e Twitter). Aliado a isso, ela adora 

jogar jogos de redes sociais, mas também possui Nintendo 

DS, onde joga Zelda Spirit. Ela é fã de Crepúsculo, e na 

escola, faz parte da equipe de Vôlei. Diferente de outras 

meninas, Liz não quis uma festa de 15 anos, e sim fazer um 

intercâmbio, quando completasse 16 anos. Ela sabe que 

terá que fazer vestibular em breve, mas ainda não escolheu 

o curso. 

Imagem do slide 2 

 

Texto do Slide 2 Nome: Marcos   

Idade: 26 anos  

Profissão: Publicitário  

Classe: A 

Marcos é um jovem diretor de criação da sua agência de 

publicidade. Ele passa muito tempo no trabalho, em contato 

com diversas redes sociais. Em seu tempo livre, gosta de 

atividades relaxantes, como ler, assistir filmes e viajar. Seu 

objetivo a curto prazo é voltar para a Europa, pois deseja 

fazer uma pós graduação, se qualificar e conseguir um 

emprego melhor.  
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Tabela 8 - Elementos do slide de Personas 

Sessão 5 - Análise de Similares (Jogos de referência) 

Conteúdo Imagem de cada jogo, aliada a um texto descritivo, que 

aponte os pontos fortes e fracos do jogo analisado. 

Objetivo Prover informações que serão utilizadas como argumento 

na descrição da solução. 

Imagem do slide 

 

Texto do Slide Carmen Sandiego - Carmen Sandiego é uma ladra. O jogador 

precisa coletar pistas e descobrir onde ela está. O raciocínio 

dedutivo é forte referência na proposta, junto com o 

aprendizado sobre os países. 

Canabalt - Jogo de plataforma survival17 onde o usuário 

deve correr e escapar dos obstáculos, até colidir com algum 

deles. Por ser um jogo infinito, o ponto forte do jogo é a 

busca do high score (pontuação máxima). 

Extreme Pamplona - Jogo onde o usuário deve fugir de seu 

perseguidor para passar de fases. Para lhe atrapalhar, ele 

deve saltar sobre vários obstáculos, ambientados em países 

                                                        
17 Jogo que não possui um fim pré definido. O usuário deve jogar até que perca, tendo como 
objetivo realizar a maior pontuação possível. 
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da Europa, ponto forte do jogo. 

Tabela 9 - Elementos do slide de jogos de referência 

Sessão 6 - Descrição da Solução 

Conteúdo parte 1 Descrição do conceito do jogo, abordando a mecânica, 

estética e enredo. 

Objetivo parte 1 Descrever para o cliente como será o produto, caso o 

projeto seja executado. 

Conteúdo parte 2 Apresentar como a persona influiu no processo de criação 

do conceito; relacionar jogos de referência com a diversão 

do advergame e sua capacidade de engajar o usuário; 

apresentar o problema do cliente; mostrar de que maneira 

o jogo se encaixa dentro da estratégia da campanha 

publicitária. 

Objetivo parte 2 Mostrar para o cliente como e embasado em que o produto 

foi concebido. O objetivo é mostrar ao cliente fatos que 

minimizem a chance de falha do projeto, informações que 

justifiquem cada decisão tomada na concepção do 

advergame, e qual sua relação com a campanha publicitária 

na qual o produto estará envolvido. 
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Imagem do slide 1 

 

Texto do Slide 1 Este é um jogo de plataforma survival, onde o usuário é um 

mochileiro que deseja percorrer diversas cidades do estado 

de Pernambuco. Cada uma delas conta com um percurso, 

que deve ser percorrido pelo usuário. Ele inicia sua jornada 

em Recife, e em seguida deve liberar as cidades seguintes, 

baseado em sua pontuação. Texto menor: Exemplo da tela 

de seleção de estágio retratando os países da Europa, no 

jogo Extreme Pamplona. O mesmo será feito no nosso jogo, 

utilizando o mapa de Pernambuco. 

Imagem do slide 2 
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Texto do Slide 2 Como no Extreme Pamplona e no Carmem Sandiego, cada 

cidade tem seus pontos fortes retratados, e o mochileiro 

deve percorrer o percurso a pé, interagindo com os 

elementos. 

O usuário sempre estará em contato com a estética e 

características marcantes da cidade através do background 

do jogo e dos elementos de corrida, como os obstáculos do 

percurso. A linha de arte será inspirada nas referências da 

persona Liz, enquanto a mecânica de disputa é inspirada 

em Marcos. 

Texto menor: Exemplo da cidade retratada no background 

do estágio, no jogo Extreme Pamplona. O mesmo será feito 

no nosso jogo, baseado nas cidades envolvidas. 

Imagem do slide 3 

 

Texto do Slide 3 A corrida será em modo survival, modo popular de jogos 

para Facebook, plataforma utilizadas pelas personas, onde 

as fases não possuem um fim determinado, mas terminam 

quando o usuário eventualmente colide com algum 

obstáculo. Esse tipo de jogo gera movimento na rede social, 

pois quem conseguir percorrer o maior percurso vai 

estimular os outros a voltar a jogar para recuperar sua 
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posição no ranking. O usuário que ficar na liderança ao fim 

de um tempo estipulado, ganhará prêmios. 

Texto menor: Exemplos de jogos Survival populares: 

Canabalt, Plumpet 2 e Robot Unicorn 

Tabela 10 - Elementos do slide de descrição da solução 

4.3 Discussão do caso 

No caso descrito acima, a proposta comercial foi aceita, o projeto foi fechado e 

desenvolvido. Até o dia 01/01/2012, o jogo estava disponível através do 

endereço http://apps.facebook.com/curtapernambuco. A figura 33 mostra uma 

cena de uma das fases do jogo. 

 

Figura 33 - Tela do jogo Brasil, Curta Pernambuco, na fase de Caruaru 

Este caso bem sucedido mostra que aparentemente o uso de informações 

referentes ao mercado de advergames, casos de sucesso da empresa, público 

alvo e jogos similares, tanto nas suas sessões específicas, como elementos 

inseridos no texto da descrição da solução contribuíram para que o cliente 

compreendesse o advergame como ferramenta, não apenas como um jogo. 

Através do uso destas informações para embasar a descrição do jogo, foi possível 

mostrar ao cliente os conceitos nos quais o jogo estava embasado, e como se 

esperava que fosse sua atuação, quando lançado. 
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4.4 Resultados Obtidos  

A discussão acima foi voltada para o desempenho específico do projeto 

apresentado. No entanto, o modelo foi utilizado em 46 propostas de advergames, 

durante um período de 10 meses, de março a dezembro de 2011. 

Como resultado da utilização do modelo durante este período, de acordo com a 

equipe de marketing da Jynx Playware, cinco propostas foram aprovadas, 

diminuindo a razão de uma proposta aceita a cada quatorze enviadas, para 

aproximadamente uma a cada 9. 

Com o novo cenário, a Jynx passou a desperdiçar menos horas em propostas que 

não davam retorno a empresa. A equipe de game design passou de 156h para 

108h. Da mesma forma, as equipes de arte e programação passaram de 26h para 

18h, e as 78h de marketing se tornaram 54h, como pode ser visto na figura 34, 

enquanto as horas rentáveis permanecem as mesmas. 

 

Figura 34 - Comparação das horas deficitárias nos modelos antigo e novo 

Também é possível comparar as duas estruturas de acordo com a tabela 1, de 

orientações referentes a estrutura. Neste caso, teríamos a seguinte situação: 

TABELA DE COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE PROPOSTAS COMERCIAIS 
NOVOS E ANTIGOS DA JYNX PLAYWARE 
 
 MODELO ANTIGO  MODELO NOVO 
 ATENDE NÃO 

ATENDE 
ATENDE 
PARCIAL-
MENTE 

ATENDE NÃO 
ATENDE 

ATENDE 
PARCIAL-
MENTE 



 

85 

1. Conter a 
descrição do 
produto/serviço 

      

2. Conter a 
descrição e 
análise do 
problema do 
cliente 

      

3. Conter os 
benefícios 
obtidos ao 
utilizar o 
produto ou 
serviço (o que 
vai acontecer?) 

      

4. Demonstrar 
como o projeto 
atenderá aos 
requisitos do 
cliente (por que 
vai acontecer?) 

      

5. Apresentar 
casos de 
sucesso 

      

6. Apresentar 
dados utilizados 
como 
argumento 
através de 
imagens e 
gráficos 

      

7. Seguir um 
padrão da 
empresa 

      

8. Apresentar, 
se possível, 
problemas não 
identificados 
pelo cliente, 
dentro do 
mesmo contexto 

      

9. Apresentar e 
diferenciar o 
prestador de 
seus 
concorrentes 

      

10. Mencionar o 
nome do cliente 
mais vezes que 
o do prestador 

      

Tabela 11 - Comparação entre os modelos de propostas comerciais novos e antigos 



 

86 

As  melhorias do modelo novo em relação ao antigo podem ser notadas nos itens 

3, 4, 5 e 6. No item 3, o modelo novo apresenta ao cliente os benefícios que serão 

obtidos com a utilização do produto, argumento que não é contemplado no 

modelo antigo. Em seguida, no item 4, o modelo novo passa a atender a 

orientação de demonstrar como o projeto irá atender aos requisitos do cliente, o 

que antes era atendido parcialmente. O item 5 veio a ser atendido pois o novo 

modelo apresenta casos de sucesso da empresa. Por fim, o item 6 passou a ser 

atendido parcialmente no modelo novo, pois a representação das personas e dos 

similares é feita através de imagens, contemplando parcialmente a orientação, 

pois não foi feito o uso de gráficos no modelo.  

No próximo e último capítulo, os resultados obtidos neste trabalho serão 

discutidos, junto com a conclusão e os possíveis desdobramentos da pesquisa. 
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5. Discussão, Conclusão e Desdobramentos 

Este capítulo discute os resultados, apresenta as conclusões deste trabalho e 

aponta novas pesquisas que eventualmente podem ser feitas, sobre este mesmo 

tema.  

5.1 Discussão e Conclusões 

A análise dos resultados mostra que o percentual de aprovação de propostas na 

Jynx aumentou, aparentemente devido à utilização do novo modelo. As 

contribuições foram notadas pela equipe, tanto através dos números como por 

retorno de clientes, que se mostraram satisfeitos com as apresentações 

comerciais da Jynx. 

Para Rian Lins, responsável pelo planejamento digital da agência Atma Bianchi, 

“As propostas da Jynx trazem ótimas soluções, ao invés de somente orçar o que 

foi pedido”.  Para Gui Rios, da Social Agency, o material presente nas propostas 

comerciais da Jynx ajudam a agência na fase de planejamento da campanha. Por 

fim, Macário Moraes, da Moros Consulting, expressou sua opinião comparando 

os dois modelos. “A qualidade das propostas melhorou muito. Está mais 

completa e melhor descrita, permitindo o entendimento sobre o segmento de 

jogo e o público-alvo.” 

A figura 35 representa o gráfico de propostas concebidas e aprovadas, por mês 

do projeto. A única fuga de padrão notada foi o período de três meses sem a 

aprovação de nenhum projeto. Ela pode ter ocorrido como consequência da 

aprovação de duas propostas, no mês de julho.  

Durante o período de utilização, a equipe da Jynx, sofreu alterações em todas as 

áreas. Estas mudanças também podem ter relação com o número de propostas 

aprovadas, pois refletiria qualidade dos profissionais envolvidos no processo, 

tanto positivamente no mês de julho, como negativamente, nos três meses 

seguintes. 
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Figura 35 - Gráfico de propostas concebidas e aprovadas, por mês 

Do ponto de vista da metodologia de design, o resultado deste experimento 

levanta evidências de que o uso de métodos e técnicas de design podem 

contribuir para propostas comerciais mais efetivas. Ou seja, o cliente 

aparentemente percebe a diferença entre um produto que é apresentado sem 

nenhum processo ou justificativa, para um que explicita os passos que foram 

dados até a concepção da solução final. 

Através dos resultados obtidos, o trabalho conclui que o uso de métodos de 

design pode contribuir para um modelo mais efetivo de propostas comerciais de 

advergames. 

É importante salientar que o foco do caso apresentado não deve ser o texto 

escrito na solução proposta, apresentado na sessão 4 do novo modelo, mas sim a 

estrutura sugerida pela tabela 4. Não foi apresentada uma estrutura formal para 

a inserção das informações da pesquisa, contida nas três primeiras sessões do 

novo modelo, dentro do texto de descrição da solução.  

O que este trabalho propõe é que o redator da proposta insira as informações em 

seu texto, da maneira que julgar mais adequada ao projeto. Tal estrutura 

mereceria um estudo a parte, pois a descrição de um advergame varia de acordo 

com o gênero do jogo, portanto, a maneira de inserir estas informações também. 
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5.2 Desdobramentos 

Durante a pesquisa de referências de propostas comerciais, viu-se que Friend 

[2010] foi capaz de listar 12 categorias de falhas de propostas de vendas, e 

diversos fatores que podem fazer com que o processo não seja aprovado. A 

proposta comercial é apenas um destes fatores. 

Para reduzir ainda mais a razão entre propostas concebidas e projetos aceitos, 

pesquisas podem ser feitas a respeito dos outros fatores e categorias 

apresentados no trabalho de Friend. Da mesma maneira, poderia se investigar 

outras atividades envolvidas no processo de concepção de uma proposta 

comercial, como atendimento ao cliente, como se fazer um briefing adequado de 

advergames, entre outras. 

Em relação ao uso de metodologia de design como ferramenta de argumentação 

e justificativa, pode-se ampliar a aplicação deste modelo para jogos em geral, 

sem a restrição de advergames, e até mesmo em propostas de outros tipos de 

produtos. 
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Anexo I - Descrição do produto completa, retirada do modelo de propostas 

comerciais antigo, da Jynx Playware. 

Imagem do slide 

 
Texto to slide O Jogo 

Cuidar do abastecimento e da manutenção dos carros, 
sempre ter novidades disponíveis na loja de conveniência e 
uma oficina em pleno funcionamento para fazer troca de 
óleo.  
Gerenciar um posto de gasolina não é um trabalho fácil, mas 
com certeza é muito divertido. 
Seja o Gerente do seu próprio posto de Gasolina no jogo “De 
Tanque Cheio” e conte com a ajuda dos seus amigos para 
auxiliá-lo nessa aventura. 

Imagem do slide 

 
Texto to slide A Mecânica 

Tendo de tomar conta simultaneamente de diferentes 
partes de um posto de gasolina (como por exemplo, o 
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abastecimento, a loja de conveniência, a oficina, etc.) o 
usuário deverá gerenciar os turnos de seus funcionários e a 
quantidade de produtos que são comercializados no posto. 
Os ambientes do posto de gasolina estarão definidos em 
principais e secundários. 
Os primeiros correspondem as áreas que estarão à 
disposição do usuário assim que ele começa a jogar, já os 
segundos só serão liberados à medida que ele vai 
progredindo no jogo. 

Imagem do slide 

 
Texto to slide Ambientes Principais 

 
Bombas de gasolina – inicialmente o usuário vai contar 
apenas com um frentista (um de seus amigos do Orkut) e 
uma bomba de gasolina, podendo expandir sua quantidade 
à medida que evolui no jogo; 
 
Expansão do posto 
Nos levels iniciais o usuário tem à sua disposição apenas as 
bombas de gasolina, porém à medida que evolui ele pode 
expandir a área do posto e adquirir novos ambientes, os 
chamados ambientes secundários.  
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Imagem do slide 

 
Texto to slide Ambientes Secundários 

 
Loja de conveniência – funciona de maneira similar as 
bombas de gasolina, inicialmente com apenas um atendente 
e poucas prateleiras e variedades de produtos; 
Lava-a-Jato – também similar a loja de conveniência, só é 
liberada após o usuário ter evoluído alguns levels; 
Oficina – funciona de modo similar aos ambientes acima 
citados; 
Banco – funciona de modo similar aos ambientes acima 
citados; 

Imagem do slide 

 
Texto to slide Ambientes Extras 

 
Além dos ambientes principais e secundários, existirão 
também os ambientes extras, que funcionam de modo a 
tornar o seu posto de gasolina cada vez mais singular. Estes 
ambientes são:  



 

97 

 
Calibrador – área onde é ofertado a calibração grátis dos 
pneus dos carros; 
Carvão – área onde são comercializados sacos de carvão; 
Água Mineral – área onde é comercializada água mineral; 
Gás – área onde é comercializado gás de cozinha; 

Imagem do slide 

 
Texto to slide Personalização do Ambiente e Inclusão de Conteúdo 

 
Todos os ambientes presentes no posto de gasolina 
poderão ser expandidos e personalizados, seja adicionando 
itens meramente decorativos ou itens funcionais. 
Por exemplo, o usuário pode escolher personalizar as suas 
bombas de combustível com as cores da copa do mundo, ou 
incluir produtos exclusivos para serem comercializados na 
loja de conveniência. 
Para isso, é necessária a inclusão de conteúdo novo ao jogo 
de tempos em tempos. 

Imagem do slide 
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Texto to slide Microtransações e Advertisement 
 
Duas das possíveis maneiras de obtenção de lucro com o 
jogo “De Tanque Cheio” são os advertisements e as 
chamadas microtransações. 
Alguns dos itens que estarão à disposição do usuário para a 
melhoria do seu posto de gasolina só poderão ser 
adquiridos por meio de microtransações, transações 
financeiras que envolvem dinheiro real para aquisição de 
conteúdo virtual. 
Além disso, a inclusão de conteúdo publicitário dentro do 
jogo, também é possível, como por exemplo incluir os 
salgadinhos da Elma Chips na loja de conveniência. 
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Anexo II - Fig. 18 (aumentada) - Diagrama de categorias de Friend [2010] 

 


