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GAME - Inclusão Social APAE de Santa Bárbara 
 

 

 

1. RESUMO 

Trabalho desenvolvido para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionias, de Santa Bárbara d´Oeste. Foi criada uma campanha divulgando a 

APAE, a fim de arrecar doações, mas também trabalhar o tema inclusão social. 

Dessa forma foi criado um game onde as pessoas possam se divertir e aprender 

sobre a importancia na incluwsão de pessoas portadoras de necessidades especiais 

na sociedade. Esta mídia consiste em interagir com o público através de um 

aplicativo multi-plataforma, que abre uma forma alternativa de contato com a 

Instituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: APAE; comunicação; inclusão; game.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara 

d’ Oeste, associação filantrópica, fundada em 21 de outubro 1967 por grupo de pais 

e amigos com filhos excepcionais e deficientes com necessidades especiais, ao 

verem que faltava uma instituição em sua cidade para esse tipo de cuidado especial, 

resolveram criar a APAE e desenvolver uma associação com aqueles que tinham a 

mesma dificuldade em ajudar o desenvolvimento de seus filhos/amigos especiais. 

Com isso a instituição comemora seus 47 anos de existência, com 2.133 APAE’S no 

Brasil sendo 305 no estado de São Paulo. 

A instituição conta com profissionais capacitados nas áreas de saúde, 

educação e assistência social e prestam serviços para alunos e familiares que 

passam dificuldades por conta de suas necessidades e acompanhamentos 

diferenciados.  

Por meio desta campanha, visa atrair significativos colaboradores, para 

melhorarias em suas instalações e ampliar seus serviços, de modo que mais 

pessoas com as mesmas prioridades sejam atendidas. Dentre as diversas peças 

destinadas à campanha, destaca-se a mídia alternativa que será veiculada nas 

redes sociais e consiste em uma simples interação com o público através do 
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Advergame Interação. Um jogo divertido e intrigante entre um personagem comum e 

um cadeirante. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é incentivar as pessoas a aceitarem a inclusão social, 

além de tornar a APAE mais conhecida, conseguindo assim, mais doações.  

O jogo conscientiza o público das necessidades que os deficientes passam 

diariamente por falta de estrutura e/ou simplesmente por falta de conhecimento, e 

mostra que todos podem ajudar a mudar esse cenário.  

As pessoas são expostas a todos os tipos de publicidade, e o grande desafio, 

é fazer com que o público-alvo preste atenção a um determinado produto/serviço. 

Dessa forma é importante inovar.  

Com início nos In-game advertising (publicidade inserida nos jogos) 
e, mais tarde, a produção e desenvolvimento dos advergames (jogos 
feitos exclusivamente como pelas publicitárias e objetivos 
publicitários), o mercado publicitário encontrou espaço para 
interações e momentos de imersão do público no ambiente de seus 
clientes. Marcas, produtos, serviços e ideais se difundem em várias 
mídias ao mesmo tempo em que o mercado consumidor, não apenas 
ligado e interessado em novas formas de comunicação, está 
constantemente ajudando no desenvolvimento de um negócio que 
movimenta bilhões mundialmente, mas que ainda está aprendendo a 
se desenvolver no mercado brasileiro. (LEITE, 2013, p.1) 

 

Atualmente o consumidor procura algo que se destaque em meio a tantas 

inovações tecnológicas, e apenas uma boa ideia atrai essa atenção. Neste caso, a 

técnica e os meios são comuns, e já desgastados com o tempo e a utilização 

recorrente por várias pessoas, mas a ideia inovadora é o diferencial que todos 

procuram. O Advergame Interação surge de uma ideia simples de doar, fazer o bem 

ao próximo, o que está cada vez mais escasso nos dias atuais. Ele prende a 

atenção e faz a pessoa pensar e repensar no que faz de errado. Pensar fora do 

cotidiano e fora de si, esse é o intuito do jogo. 

Advergame, também conhecido como jogo de redes sociais ou social games, 

são jogos que podem conquistar muitas pessoas por serem rápidos, sem 

necessidade de instalação. 

O Advergame Interação tem como proposta básica, interagir com o público de 

forma simples e rápida. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, foram realizadas pesquisas quantitativas e 

qualitativas.  

Sobre pesquisa de Marketing Samara e Barros (2007, pág. 17) dizem que: 

A pesquisa de marketing consiste em projetos formais que visam à 
obtenção de dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a 
solução de problemas ou oportunidades específicas relacionadas ao 
marketing de produtos e de serviços. O campo de atuação da 
pesquisa de marketing é amplo.  

 

SAMARA e BARROS (2007, pág. 18) também dizem que: “A pesquisa será 

importante no diagnostico do processo de decisão de compra do público-alvo, 

entendendo como este procede em diversas frases e tipos de soluções de compra”. 

Analisando todas as repostas dos 600 entrevistados, pode-se identificar que a 

maior parte são mulheres casadas de idade entre 21 a 30 anos que realizam 

doações pela motivação e satisfação pessoal. O cenário masculino não é diferente, 

apenas em volume menor. 

Relacionando a classe econômica, a que mais realiza doações é a B2 com 

maior volume na forma de dinheiro, mas também doam alimentos, brinquedos, 

roupas e trabalhos voluntários. Há também uma parte que não realizam nenhum tipo 

de doações e se concentram na classe C1. 

De todas as pessoas entrevistadas, 15% não conhecem a APAE, o restante 

conhece em maior volume através de parentes e amigos, mas o telemarketing da 

APAE também é uma excelente forma de comunicação eficaz, 25% conhecem a 

APAE por essa via. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Advergame tem como principal função criar um meio onde o público 

conheça a Instituição. Por isso foi criado de forma que a pessoa fique focada a 

completar o jogo, e nesse momento, mostramos a APAE de Santa Bárbara d´Oeste. 

Para isso, foi coletado o briefing para um maior conhecimento da Instituição e do 

público-alvo. Através de um brainstorm, foi decidido a caracterização e apresentação 

do jogo para o público-alvo. 
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6. RESULTADOS 

 

O Advergame foi criado com um visual simples para que os jogadores de 

qualquer idade conseguissem entende-lo e utiliza-lo da maneira mais fácil possível.  

 

A abordagem semiótica da comunicação publicitária de fato, revela-se 
produtiva para sua compreensão e para a melhoria de seus desempenhos. 
Aqui, menos reticências com relação à teoria, menos racionalização quanto 
ao custo da análise, mas, ao contrário, a esperança de que a análise 
semiótica será uma garantia de eficácia e, portanto, de rentabilidade. Desde 
o surgimento da “semiologia da imagem”, grandes teorias destacaram-se no 
contexto de agências de publicidade. (pg 48 JOLY, Martine. Introdução à 
análise da imagem / Martine Joly, Tradução Marina appenzeller – 
Campinas, SP: Papirus, 1996. (Coleção Ofício de Arte e Forma) 

 

O jogo inicia-se em uma tela com uma pista com duas raias. Na primeira raia 

estará o personagem do jogador, extremamente saudável, com sua formação física 

completa, e na segunda raia, estará um personagem automático com a figura de um 

cadeirante, pré-definido para completar a pista em maior tempo do que o jogador. 

O jogador precisará andar para frente para chegar ao final da corrida apenas 

utilizando as teclas direcionais, no caso de micro-computadores. 

Se o jogador finalizar o percurso sozinho, aparecerá a mensagem dizendo 

que ele "Perdeu a Corrida", e aparecerá um botão para reinício. De 5 em 5 tentativas 

frustradas, aparecerá uma tela com a dica "Ajude ao próximo".  

O jogador só concluirá o jogo, quando direcionar o seu personagem atrás do 

jogador  oponente (cadeirante) e empurrá-lo ao final da pista, onde ambos passarão 

pela linha de chegada.  

Concluída a corrida, iniciará uma tela de congratulações, com serpentinas e 

troféu entregues aos personagens, e encerrará com uma tela contendo a 

mensagem: "Ajudar é muito mais divertido. As pessoas gostam de doar assim! Doe 

ou compartilhe!".  

Aparecerá o logo da APAE de Santa Bárbara d´Oeste e um botão de 

compartilhamento e acesso das redes sociais da Instituição para contatos 

posteriores e encerra-se o aplicativo.  
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Figura 01: Imagem ilustrativa da tela inicial do jogo. 

 

 

 

Figura 02: Imagem ilustrativa da primeira corrida. 
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Figura 03: Imagem ilustrativa do alerta. 

 

 

 

Figura 04: Imagem ilustrativa da segunda tentativa. 
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Figura 05: Imagem ilustrativa do alerta e dica. 

 

 

 

Figura 06: Imagem ilustrativa dos comandos para ganhar a corrida. 
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Figura 07: Imagem ilustrativa da corrida ganhadora. 

 

 

 

Figura 08: Imagem ilustrativa da mensagem de conclusão. 
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Figura 09: Imagem ilustrativa da conclusão da corrida. 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jogo foi desenvolvido de uma forma a prender a atenção do público-alvo, e 

gerar a curiosidade e insistência para descobrir uma maneira de ganhar a "corrida", 

demonstrando que a boa ação criada no jogo, pode facilmente ser realizada na vida 

real. E para que o fato deste jogo, ser de uma Instituição sem fins lucrativos, 

atrapalhar sua popularidade, o nome, e informações da Instituição foram inseridos 

na última tela. 
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