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RESUMO

Na busca em atender a públicos cujos interesses são distintos, novas estratégias de comunicação entre a marca e o consumidor são lançadas.
Diante do contexto, encontram-se os Advergames, jogos que não só funcionam como ferramentas comunicativas, mas que em virtude do seu
desenvolvimento na produção de conteúdo, podem ser caracterizados como plataformas de produção de conhecimento. Diante dessa
conjuntura, esse artigo busca discutir como jogos que embora sejam criados como estratégias mercadológicas podem funcionar com
plataformas de divulgação e disseminação de conteúdo educativo, tendo como base o estudo de caso do jogo Hydros, desenvolvido a partir
do Projeto Hydros pela Fundação Kaluz, com o objetivo de ampliar as discussões sobre os jogos enquanto ferramentas educativas.

Palavras - chave: Advergames, jogos educativos e jogo Hydros

ABSTRACT

In a intention to attend distinct people interests, new communication strategies between brands and consumer are launched. In this context,
there is the Advergames, games that does not work only like communication mechanisms , but also as your development in content
production, can be platforms to develop knowledge too. Given this situation, this article search a way to discuss how games whose was
developed to marketing strategies can work in dissemination platforms and dissemination of educational content, based on the case study of
the game Hydros, developed from a Project Hydros by Kaluz Foundation, with the object to enlarge the discussion about the games while
educational tools.
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Diante do novo perfil do consumidor e da forma como as informações são consumidas em diversos meios, pode-se dizer que os jogos digitais
funcionam com uma plataforma que permite saciar a necessidade constante de interação do usuário e ao mesmo tempo promover um
ambiente informativo.

Nesse contexto estão inseridos os advergames, jogos criados com a estratégia de aproximar marcas/produtos dos consumidores, através da
interação gerada pela exposição positiva da marca durante um jogo. Ferramenta explorada principalmente nos estudos da estratégia de
branded entertainment, da qual consegue-se perceber que a propaganda como forma de entretenimento é a forma mais coerente e coesa de
se atingir um público bastante segmentado, sendo que as plataformas digitais vêm sendo utilizada cada vez mais para efetuar essa
estratégia, principalmente a vertente do advertainment.

Para Gabriel (2010, p. 242) “Os jogos são excelentes plataformas para ações de branded entertainment, pois normalmente os jogadores
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permanecem bastante tempo interagindo com seus jogos preferidos, além de retornar a eles frequentemente”. Os jogos têm características
de imersão, capazes de que fazer com que o jogador entre em um mundo paralelo, o mundo onde se passa aquele jogo.

Embora tenha surgido em um cenário proporcionado pelo consumo com relação dinâmica com o público-alvo, os advergames através das
suas habilidades inerentes aos jogos, têm provocado uma gama de ações que vão além da relação de consumo e se estendem a plataformas
educativas, uma vez que são exploradas novas formas de expor o conhecimento.

Hoje esses jogos não só atuam com uma forma interessante para impulsionar o mercado de games, mas podem funcionar como agentes
educativos a partir do momento em que potencializam de forma lúdica e prazerosa, a possibilidade em explorar um determinado ramo de
conhecimento, além de trabalhar com algumas habilidades inerentes aos jogos, como, por exemplo, destreza, associação de ideias e
raciocínio lógico e indutivo, funções especificas dos jogos (MORATORI, 2003).

A prova dessa ação é o “Game Hydros”, um advergame que possui como característica básica demonstrar como o jogador pode aprender a
economizar a água de forma lúdica e que serve de ponte para outro aplicativo mobile chamado “Pegada Hydros”. Ambos fazem parte de um
Projeto Hydros das empresas do Grupo Kaluz, com a intenção de fazer com que ele deixe de ser um projeto somente da empresa e ganhe
outras partes do mundo, propagando assim a marca, agregando o posicionamento da responsabilidade social de forma amigável.

O Game Hydros ensina, de forma divertida e interativa, as formas de captação, reuso e descarte de água. Além
disso, ele se passa em algumas das cidades que representam os locais de atuação do Projeto Hydros: Cidade do
México, São Paulo, Nova Iorque, Tóquio e Amsterdã. Em cada cidade, são 5 fases, que ficam mais difíceis, de acordo
com a evolução do usuário no jogo. (
Disponível em:
<http://
www.
projetohydros.com
/pegada>Acesso em 14 de junho de 2014)

Diante do exposto, a proposta desse artigo é discutir como esse advergame pode atuar como um agente educativo, na medida em que
possibilita ao jogador apresentar técnicas e estratégias para o uso e gestão do racionamento da água e de forma simultânea propor a
educação ambiental. Sendo assim, o estudo pretende observar até que ponto pode - se relacionar o Game Hydros a uma ferramenta
educativa, tendo em vista que expõe um ambiente de aprendizagem, conhecimentos de validade educativa e que está condicionado a um
aplicativo composto de diversas informações.

Para embasar o estudo, serão utilizados os conceitos de jogos educativos propostos por Passerino (1998) e Costa (2008) bem como o
conceito de advergame proposto por Pires( 2011) e Gabriel(2010). A proposta desse artigo não é realizar um estudo afirmativo e nem
unilateral sobre um jogo e suas narrativas, mas sim, apontar direcionamentos que podem servir como ponte para os estudos relacionados aos
advergames enquanto agentes educativos e discutir como os jogos que embora sejam criados para fins publicitários e identificação de
comportamento de consumo e de valor de marca podem funcionar ou atuar como ferramentas pedagógicas.

Novos Consumidores e o jogo como estratégia

A partir da competição do mercado e da maneira como as informações estão dispostas, espalhadas em diversos meios e a uma velocidade
assustadora, o consumidor está cada vez mais disperso e subdividido em diversos segmentos. Antes era possível atingir uma grande parte da
população veiculando propagandas no horário nobre da televisão, mas os tempos mudaram e, cada vez mais, os profissionais de propaganda
vêm se preocupando com o desenvolvimento de novas estratégias para atingir um público mais específico de forma mais eficaz, como
apresenta MULLER (2003, p. 21):

“Como mídia, notamos que cada vez mais se torna difícil apresentar a mídia mais eficaz ou até mesmo acompanhar a
quantidade de veículos e meios que surgem. É por estes motivos também que a mídia vem ganhando força nas
agências e no mercado publicitário, pois não é mais possível realizar a ‘mídia de mãe’ que resultava em programar
Revista Veja, Fantástico e Novela das Oito”

A partir deste contexto, observa-se a necessidade de desenvolver novas ferramentas buscando fazer a mensagem ser efetiva. Um formato
que não é novo, mas que vem sendo utilizado de maneira recorrente é o uso do entretenimento para divulgar marcas/produtos ou também
chamado de Branded Entertainment. De acordo os estudos de Gabriel (2010, p.232) O entretenimento é uma plataforma estratégica usada há
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décadas para a divulgação e criação de identidade de marcas, por meio da inserção de mensagens em seu conteúdo. Essa pratica é chamada
de Branded Entertainment.

A autora ainda aponta que existem duas formas para se utilizar o Branded Entertainment: o Advertainment e o Product Placement. Na
primeira, trata-se de criar “um conteúdo próprio de entretenimento que alavanque uma marca ou produto, de forma que a marca/produto
faça parte dele, se misturando, se confundindo com o próprio conteúdo”. Na segunda, diz respeito a inserir “produtos adequadamente no
enredo ou narrativa do entretenimento de forma a alavancá-los”.

Essas estratégias visam divulgar as marcas e/ou produtos de maneira que fuja das interrupções sofridas pelas ações de publicidade e
propaganda comum. Hoje o entretenimento como forma de propaganda é utilizado em diversas plataformas, desde filmes, vídeos, jogos,
eventos etc. Através desta estratégia é possível atingir o público de maneira relevante e impactante, de forma mais agradável para o público,
já que no Branded Entertainment não há interrupção do conteúdo que o consumidor está assistindo para a transmissão da mensagem
publicitária.

“As estratégias de branded entertainment podem assumir diversas formas e apropriar-se de qualquer conteúdo de
entretenimento – filmes, vídeos, jogos, podcasts, eventos, espetáculos etc. O objetivo principal é promover as marcas
(identidade de marca, produto ou serviço) em meio ao seu público-alvo de modo relevante e impactante para ele, minimizando
interrupções. Enquanto no formato tradicional de propaganda e publicidade a interrupção do conteúdo é utilizada, no branded
entertainment, as ações de propaganda e publicidade se incluem ou se misturam ao conteúdo, fazendo parte dele, sem
interrupções significativas”. (GABRIEL, 2010, p. 233)

Diante da mudança do comportamento do consumidor, umas das novas estratégias para atrair a atenção do público-alvo é a utilização dos
jogos como ferramenta de comunicação de marcas e serviços. Os jogos têm características imersivas que fazem o jogador entrar em um
mundo paralelo, o mundo onde se passa aquele jogo e promove de forma direta a interatividade, capaz de prender a atenção da pessoa
durante horas, por isso desde os primeiros jogos computacionais já era possível observar pessoas durante horas na frente de um videogame.

Bobany (2008, p.41) explana sobre a necessidade da interatividade e faz um contra ponto desse item com a narrativa dos jogos:

[...] a interatividade presente nos games também os livra da obrigatoriedade de uma narrativa para manter o interesse do
jogador, e essa liberdade abre um mundo de possibilidades [...] Muitos jogos trazem a narrativa como um fator secundário à
interatividade. Os primeiros games apresentavam narrativas muito simples, por vezes até inexistentes, devido às limitações
técnicas da época que impediam os desenvolvedores de incluir narrativas complexas e longas sequencias de animação e som
nos jogos.

A interatividade se apresenta no formato de desafios, onde na narrativa é possível desenvolver no jogador a sensação de prazer e satisfação
a cada obstáculo ultrapassado. O divertimento faz as pessoas passarem mais tempo desenvolvendo aquela atividade, o lado lúdico do jogo é
o grande responsável por tirar o jogador da sua realidade e imergi-lo na realidade virtual do jogo, como Sato (2008, p.38) apresenta:

“Ao jogar, o indivíduo realiza ações que tornam a experiência do jogador cada vez mais intensa e única. O indivíduo, dentro dos
limites do jogo determinados pelas regras, busca superar desafios, interagindo com os elementos do jogo. A satisfação obtida a
cada aprendizado e a superação de um desafio leva à diversão e ao prazer, antes de qualquer outro fator, e determina o
aspecto lúdico do jogo”.

E pensando justamente em agregar narrativa, interação e satisfação do consumidor que foram criados os advergames, que segundo Pires
(2011, p.18) o termo Advergame foi criado no ano 2000 por Giallourakis, juntando as palavras “Advertising” e “Game”. Para o autor o
advergame é um Branded Entertainment em que se utilizam videojogos para veicular mensagens com fins comerciais ou persuasivos.

Já Gabriel (2010), esclarece que o advergame é dividido em duas vertentes sendo elas: o advergaming e o in – game advertising, que de
acordo com a autora são muito próximas as vertentes do branded entertainment. Para a autora, o advergaming consiste na criação de um
jogo para divulgar uma marca/produto específico. Nessa plataforma o jogador será imerso em um mundo virtual no qual o produto estará
inserido de forma relevante e aparecerá de maneira recorrente, já no in – game advertising a marca ou produto será inserido na narrativa do
jogo de maneira que faça sentido com o andamento da história.

A utilização da estratégia in – game advertising não é recente, de acordo com a página do facebook ADivertido[1] há mais de 20 anos que
essa estratégia é utilizada. A marca de pizzaria Pizza Hut tinha inserções no jogo das tartarugas ninjas (Teenage Mutant Ninja Turtle II) para
o console Mega Drive da Sega. Pires (2011, p.19) diz que:
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“Uma das primeiras e mais conhecidas inserções de marcas em jogos ocorreu por parte da Pizza Hut no jogo “Teenage Mutant
Ninja Turtles II – The Arcade Game” para a consola Mega Drive. A inovação que foi a presença da marca ao longo da acção
tornou o jogo mais realista permitiu à marca passar a mensagem num contexto completamente adequado, uma vez que as
Tartarugas Ninja eram conhecidas por serem devoradoras de boa Pizza”.

Um exemplo mais recente da utilização dos advergaming foi no lançamento do sedan compacto City da Honda no ano de 2009. Para a
divulgação do novo carro da montadora japonesa foi desenvolvido um game onde era possível o jogador contralar o novo modelo do Honda
City, de acordo com o site da desenvolvedora Webcore Games[2] no jogo é possível sentir o carro nas mãos e dirigi-lo por três grandes
cidades do Brasil como: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Em cada cidade o jogador tem que desviar dos obstáculos que aparecem pela
pista para vencer o jogo. Esse modelo de jogo proporciona ao jogador o sentimento de que ele realmente é o motorista do carro. Bobany
(2008) apresenta a teoria do autor Nick Kelman para esse modelo de protagonista. De acordo com o autor, esse tipo de personagem é
chamado de “herói sem face” e é o modelo que tem maior ligação com o inconsciente do jogador, fazendo com que a relação entre jogador e
jogo seja amplificada.

Para Bobany (2008) esses jogos quebram a barreira de jogadores como espectadores, proporcionando algo além do mero desejo de ser um
herói mitológico. Nesse universo podemos de fato ser o herói de lendas, controlar cada passo, cada movimento e cada decisão. É possível
observar esse fenômeno claramente quando ouvimos um jogador relatar suas experiências, descrevendo as ações dos personagens usando o
“Eu” em vez do “Ele”.

A partir do momento que é criado este sentimento no jogador, observa-se uma aproximação maior entre o jogador e a marca/produto,
principalmente nesse modelo de jogo, onde o produto é controlado pelo próprio jogador. Hoje a utilização de advergaming e de in – game
advertising está se tornando cada vez mais comum e não são mais se restritas aos sites das marcas/produtos, MMORPG’s (Massively
multiplayer online role-playing games), jogos tradicionais ou aplicativos para dispositivos móveis, o grande crescimento das plataformas de
redes sociais vem sendo mais uma forma de atingir o público.

Advergames e os jogos educativos

Nesse contexto de desenvolvimento em dinâmicas motivadoras de imersão, algumas empresas têm investido em jogos que não só divulguem
a marca e o produto, mas interaja com o consumidor a partir de um contexto educativo ou de difusão de conhecimento. Essa estrutura é
parte condizente aos jogos educativos que segundo Morati (2003) deve potencializar o desenvolvimento de diversas competências,
possibilitando uma reestruturação do modo de aprendizagem sobre determinada temática. Uma atividade que além de ser prazerosa deve
proporcionar o desenvolvimento de habilidades psico-cognitivas que segundo Passerino (1998) podem se destacar:

• Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e total (clima de entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão seguidos por
um estado de alegria e distensão). Envolvimento emocional;

• Atmosfera de espontaneidade e criatividade;
• Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e um fim; isto é, tem um caráter dinâmico;
• Possibilidade de repetição;
• Limitação do espaço: o espaço reservado seja qual for a forma que assuma é como um mundo temporário e fantástico;
• Existência de regras: cada jogo se processa de acordo com certas regras que determinam o que "vale" ou não dentro do mundo

imaginário do jogo. O que auxilia no processo de integração social das crianças;
• Estimulação da imaginação e auto-afirmação e autonomia.

O autor ainda aponta que entre os desafios cognitivos desenvolvidos durante a jogada, a busca em estimular o desenvolvimento de
determinada área ou promover aprendizagens específicas permeiam os objetivos indiretos que o jogo pode propiciar: memória (visual,
auditiva, sinestésica); orientação temporal e espacial (em duas e três dimensões); coordenação motora viso manual (ampla e fina);
percepção auditiva, percepção visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade, complementação), raciocínio lógico-matemático,
expressão linguística (oral e escrita) e planejamento e organização. (PASSERINO, 1998).

Objetivos que por pertencer a uma atividade de caráter propriamente competitiva, aonde são geradas situações conflitantes, coordenadas por
diferentes pontos de vista e estabelecidas por relações de ordenação. Um desenvolvimento cognitivo quase imperceptível por parte do
jogador, mas quando analisado é notório.

O sentido de orientação, estratégias, regras e habilidades não só são condizentes a qualquer jogo educativo, como também, deve ser notado
quando os aprendizes durante a jogada buscam uma auto-avaliação quanto aos seus desempenhos, além de fazer com que todos os

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_advergames_e_a_proposta_narrativa_para_jogos_educativos_um_est.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



jogadores participem ativamente de todas as etapas. A estratégia crucial de qualquer jogo é a busca de estímulos e respostas, por isso a
atividade pode ser tanto prazerosa como angustiante.

Partindo dessa abordagem quase que sinestésica, Moratori (2003) complementa que existem dois aspectos cruciais no emprego dos jogos
como instrumentos de uma aprendizagem significativa. Em primeiro lugar o jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada
programação, é tão ineficaz quanto um tratamento descontinuado com um psicólogo, e em segundo lugar, uma grande quantidade de jogos
reunidos em um manual somente terá validade efetiva, quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em
mente como meta.

É por essa funcionalidade que Costa (2009) caracteriza o jogo educativo, como uma plataforma que obrigatoriamente deve proporcionar os
seguintes elementos: a aprendizagem deve ser indispensável para que se vença o jogo, o objeto de conhecimento é aquilo que deve ser
aprendido, este deve contribuir significativamente para a formação da personalidade do jogo em um ambiente imaginativo em uma narrativa
imersiva.

Entretanto os jogos não são caracterizados apenas como uma simples suposição de referência imaginativa e aspirações do ser humano. É
preciso entender que os jogos fazem parte de um processo cultural que para Huizinga(1980), além da sua função significante é apontado
como um elemento existente antes da própria cultura, acompanhando desde as mais distantes origens até a fase da civilização em que nos
encontramos. Assim, o autor argumenta que todas as manifestações de cultura tais como: a liberdade, a invenção, a fantasia e a disciplina
são deles provenientes que as origina e mantêm. O autor ainda argumenta que as qualidades eminentes no jogo é a ação que determina e
distingue da vida comum. Em uma versão otimista dos aspectos sociais, denomina o jogo como um objeto preponderante a civilização.

“A verdadeira civilização não pode existir sem um certo elemento lúdico, porque a civilização implica a limitação e o domínio de
si próprio, a capacidade de não tomar suas próprias tendências pelo fim último da humanidade compreendendo que se está
encerrado dentro de certos limites brevemente aceites” ( Huizinga, 1980, p.234).

Sendo assim, a cultura possuidora de um caráter lúdico, processada segundo as formas no ambiente de jogo. Este que por sua vez é
dominante e fascinador tendo como qualidades nobres para Huizinga (1980) o ritmo e a harmonia, ainda assim, como uma atividade
voluntária, sem obrigações, que possui um caminho e um sentido próprio. Quando assim não for feita é transformado o prazer em
necessidade. “Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado de maneira material ou imaginária, deliberada
ou espontânea” (Huizinga, 1980, p.13)

De acordo com estas análises podemos ter em um quadro geral e simplificado, que além de formação de uma cultura, o jogo também traz
inserido em seu contexto englobado, a descarga da energia vital, a satisfação de certo instinto de imitação e a necessidade de distensão.
Funções necessárias para a manutenção de um cenário propÍcio para um ambiente educativo, uma vez que para interagir e compreender a
narrativa proposta, o jogador deve estar envolvido com a ação planejada no jogo.

O Game Hydros

O “Game Hydros”, é um advergame que possui como característica básica, demonstrar como o jogador pode aprender a economizar a água
de forma lúdica e que serve de ponte para outro aplicativo mobile chamado “Pegada Hydros”. Esse aplicativo informará regras básicas de
consumo da água, apontar gastos e soluções para o racionamento da água. O aplicativo é uma ferramenta associada ao game e ajuda na
manutenção da proposta da empresa que é possibilitar a educação ambiental.

Ambos fazem parte de um projeto das empresas do Grupo Kaluz, grupo empresarial mexicano que atua em mineração, petroquímica,
materiais de construção e as indústrias financeiras[3]. A ação tem com a intenção fazer com que deixe de ser um projeto somente da
empresa e ganhe outras partes do mundo.

E por que uma empresa faria um jogo para tal fim?
Um dos pontos mais importantes se dá pelo fato de que diante da possibilidade de mobilidade que o celular possibilita as pessoas, além da
sua capacidade de agregar diversas funcionalidades como agenda, acesso a internet, aplicativos, entre outros, ele também serve como um
passatempo, originando dessa forma um jogo casual, que segundo a CGA – Casual games association (apud GEDIGAMES, 2007) classificam
se por:

Os jogos casuais foram criados com os primeiros PCs, (por exemplo, os jogos Solitário e Freecell do Windows) eles são de
acesso rápido, que podem ser jogados por períodos curtos, fáceis de aprender, mas difíceis de se dominar. Ao contrário dos
jogos de console, não requerem habilidades especiais, conhecimentos ou compromisso de tempo regular para evoluir no jogo.
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Uma classificação que se encaixa com a proposta do game Hydros, que possui uma interface simples, semelhante aos jogos antigos, como
Plumber game, cuja narrativa criada busca fazer com que o jogador consiga em um tempo hábil distribuir água para vários compartimentos
sem que desperdice uma única gota. Inicialmente o jogo possui um tutorial para orientação e sinalização da jogada disponível nos idiomas
Português, Inglês e Espanhol. A narrativa se passa em cinco metrópoles sendo elas: Nova York, Cidade do México, Tóquio, Amsterdam e São
Paulo que são apresentadas a partir da evolução do jogador. A evolução no jogo dependerá totalmente da habilidade do jogador e de algumas
capacidades como destreza, raciocínio e intuição.

Além da facilidade de jogada e a objetividade da narrativa, outra característica que chama a atenção para o game Hydros, é a da facilidade do
aprendizado e sua funcionalidade pedagógica, tendo em vista que a base do enredo narrativo é a conscientização ambiental, por meio do
racionamento na gestão e utilização da água. A estratégia do jogo é fomentada a partir de comandos intuitivos que fazem com que o jogador
se concentre no desafio proposto pela narrativa do jogo, já que sua jogabilidade é facilmente assimilada, potencializando a eficácia de
passagem do seu conteúdo.

Como no caso do Hydros que se utiliza do sensor de gravidade2 que acompanha a grande maioria dos smartphones3 e tablets4 , fazendo com
que o jogador conduza a água pelos canos das residências em cada país, onde no caminho que a água percorre, é necessário usar a
quantidade correta para cada tipo de dispositivo, sem exceder e ou desperdiçar, pois se o fizer, irá faltar em outras dependências,
demonstrando assim a importância que se tem de economizar a água, aumentando a dificuldade de acordo com a evolução das fases.

Sobre dificuldade Barengregt (apud Cuperschmid, 2006) aborda que o interesse do jogo está proporcionalmente ligado a dificuldade do jogo,
não podendo ele ser difícil demais ou fácil demais, mas sim, com uma dificuldade proporcional a faixa etária e características psicossociais de
quem está jogando, pois isso influenciará diretamente na diversão e no entretenimento.

Para ser divertido é preciso que a usabilidade esteja de acordo com o jogador que no caso do game estudado, a classificação etária foi acima
dos 4 anos, por isso percebe-se que a mecânica foi desenvolvida de forma simples e fácil, utilizando apenas uma variável de comando que é a
posição do celular baseada no seu sensor de gravidade conforme citado, evitando que a experiência seja complexa demais, porém com um
objetivo claro (fazer com que a água chegue à todos os dispositivos da casa) e desenvolvendo a habilidade de criação de estratégias para que
consiga atingir ao objetivo proposto.

Os autores Maglino et al. (apud Alves, 2007) defende que a simulação criada pelos videogames são capazes de ensinar justamente por
conseguir mesclar a representação da realidade, apresentando o fenômeno, o mecanismo e o processo do estudo. Sendo assim, a ideia
central de “aprender a economizar água” é assimilada sem ser desinteressante, criando através de um ambiente virtual, soluções para o
mundo real e com o feedback que a nova geração demanda.

Essas estratégias podem ser relacionadas aos jogos educativos quando enfatizado os seguintes elementos: A narração do jogo exige
capacidades cognitivas atuantes para o entendimento de estratégias da ação proposta, entender o objetivo e otimizar o tempo para conseguir
êxito no jogo. Essa otimização temporal entra em consonância com outra estratégia que é desenvolver habilidades especificas para entender
a dinâmica do jogo mesclando criatividade com o envolvimento emocional, uma vez que a imersão e a excitação são características natas de
qualquer jogo.

Além disso, os comandos utilizados para criação dos advergames são os mesmos dos jogos educativos, o que irá modificar são os elementos
da narrativa possibilidade de repetição, autoconfiança, estímulo a imaginação, autonomia, existência de regras, espontaneidade e
principalmente, motivação e memorização.

Quando relacionada a proposta do advergame com as práticas educacionais, é importante enfatizar que há sempre uma finalidade a ser
alcançada e conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do jogo. No objeto de estudo Hydros o jogador além de jogar irá aprender
técnicas de melhoria de consumo de recursos naturais e por conseqüência, a plataforma estrategicamente desenvolve uma técnica de
comportamento de consumo.

O processo de aprendizagem é alcançado através do objeto de conhecimento não só de conteúdo, mas também intuitivo, pois cada jogador
terá o seu comando e a sua narrativa criada. O modo como ganhar é individual e o jogador precisa entender que não trata-se apenas de
ganhar um jogo, mas sim, o entendimento da proposta temática que é economizar água. Neste quesito a aprendizagem é indispensável.

Outra característica interessante do jogo é que a medida que o jogador evolui, as estratégias para o sucesso são redobradas, pois o grau de
dificuldade aumenta a partir das passagem de fase e das cidades que mais consomem para a que mais raciona. Além disso, o jogador deve
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ter habilidade desenvolvida, já que precisa levar a água em menor tempo para pontuar. A medida que o jogo evolui a narrativa solicita que a
partir da terceira cidade haverá também água para reuso, uma água cinza que deverá ser levada a pontos específicos da casa como descarga,
irrigação, entre outros elementos e a água poluída que não pode ser utilizada em nenhum local da casa, apenas ser direcionada as tubulações
de descarte.

O jogador ainda tem a possibilidade de compartilhar a sua pontuação com a sua rede de amigos no facebook e conhecer o Projeto Hydros -
ação inspirada em uma série de quatro livros de fotografias que tratam do tema água, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar sobre a
importância do uso correto desse elemento[4].

Diante do exposto, fica evidente que os advergames em geral já são uma forma eficaz de se fazer comunicação, isso se deve por três fatos
extremamente relevantes apresentados nesse estudo. Primeiro pela capacidade de imersão intrínseca aos jogos, capaz de prender a atenção
do público. Segundo, porque o novo consumidor está mais exigente em todos os aspectos, inclusive quando se fala de propaganda, eles não
querem mais o modelo tradicional de propaganda, hoje é necessário criar um enredo que prenda a atenção dos receptores da mensagem.
Terceiro que é criar uma plataforma que além de divertir o consumidor faz uma ponte entre entretenimento, interatividade e processos
educacionais fomentando novas plataformas para disseminação do conhecimento.
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