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Resumo

O estudo define através de autores renomados, o verdadeiro conceito de game mesmo com suas
diversas variáveis, demonstrando como este é um produto/serviço de entretenimento o qual engloba
diversos conceitos de marketing, principalmente o marketing holístico e como também pode ser uma
possível ferramenta de publicidade. A pesquisa relaciona as diversas formas de contato dos clientes
com as estratégias de marketing das empresas, trazendo diversos exemplos de aplicação e uma
avaliação breve, mas instrutiva sobre o perfil atual do publico alvo. Podendo assim se concretizar uma
relação de como é a aceitação deste consumidor, e demonstrando um individuo cada vez mais
informado e exigente quanto a esta categoria de produtos. Detalhes sobre como tal mercadoria é
utilizada, são demonstrados na análise da pesquisa, com dados quantitativos, mostrando um perfil de
clientes dispostos à investir neste ramo e como é altamente influenciável em sua escolha pelas
estratégias de marketing utilizada.
Palavras-chave: Marketing, Games, Consumidores

Analysis Marketing Industry of Games
Abstract
The study sets by renowned authors, the true concept of game even with its many variables,
demonstrating how this is a product / entertainment service which encompasses various marketing
concepts, especially the holistic marketing and how it can also be a possible tool advertising. The
survey lists the various forms of customer contact with the marketing strategies of companies,
bringing several application examples and a brief assessment but instructive about the current target
audience profile. Thus being able to achieve a ratio of how the acceptance of consumers,
demonstrating an individual increasingly informed and demanding as this category of products.
Details on how such goods are used are shown in the analysis of the survey, with figures showing a
profile of clients willing to invest in this business and how highly influenced in their choice by the
marketing strategies used.
Keywords : Marketing, Games , Consumers

1 Introdução
O estudo visa investigar e analisar as tendências de marketing que as indústrias dos
games criaram nas últimas décadas. Visto que este mercado consumidor cresce a cada dia, a
pesquisa se prova útil para comparações com as futuras pesquisas, também demonstra as
formas de publicidade e a relação com o consumidor.
Games ou jogos virtuais é um mercado atual, mas que de diversas formas consegue
englobar desde as gerações mais antigas até as mais novas, sendo o mesmo um produto que
em algumas situações se torna relativamente difícil de ser estudado como objetivo ou
ferramenta de marketing, já que se apresenta de tantas formas diferentes na sociedade.
Foram conceituadas as diferentes formas de games, para se conhecer em qual
categoria ele se encaixa no mercado financeiro. Paralelo a isto, prova-se como este é um ramo
que movimenta outras diversas indústrias indiretamente e como criam outras formas de
interpretação, além do velho conceito pejorativo de que é apenas “uma perca de tempo”.
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Busca-se demonstrar que tal meio é desde uma forma de entretenimento, que inclusive
tem diversas características deste mercado, como também um meio cultural e até competitivo,
trazendo uma nova compreensão, ou uma nova formulação do termo “esporte”.
As principais estratégias foram colocadas em pesquisas para demonstrar como elas são
aplicadas pelas empresas e qual a recepção do cliente final com elas, dessa forma, mostra-se
um público mais difícil e seletivo que toma diversas variáveis a seu favor.
Em uma era onde a informação se torna cada vez mais valiosa, os detalhes sobre uma
tendência de mercado e como se relacionam com seus clientes, validam o estudo sobre a
análise das estratégias de marketing utilizadas pelas empresas de games.
2 Revisão da Literatura
Será analisado o marketing de entretenimento na indústria dos games, com ênfase na
sua relação direta com o cliente. Para isso, conceitua diferentes cenários e publico alvo que
estão envolvidos, identificando as principais estratégias utilizadas pelas empresas para
conquistar o consumidor e como é a aceitação deste para essas estratégias.
Marcos Cobra define marketing como “o processo de planejamento e execução desde
a concepção, apreçamento, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para
criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais” (COBRA, 2008, p. 34).
O conceito de Marketing Societal define a tarefa da organização como sendo
determinar necessidades, desejos e interesses de participação de mercado e
proporcionar a satisfação desejada mais efetiva e eficiente do que a
concorrência de forma a preservar ou aumentar o bem estar do consumidor e
da sociedade (COBRA, 2008 p. 35).

Deve assumir que um game, assume características do marketing do entretenimento,
onde engloba características de produto voltado para atividade de lazer, como por exemplo,
cinema ou pratica de esportes.
Por entretenimento, Murakami diz que é “qualquer produto que consiga reter a atenção
do consumidor por certo período de tempo, proporcionando algumas sensações”
(MURAKAMI, 2008, p. 23).
Por produto de entretenimento tem-se que:
Para configurar adequadamente o produto de entretenimento devemos em
primeiro lugar identificar a sua dimensão central, isto é, o beneficio
fundamental que o consumidor esta comprando. No caso do entretenimento,
a dimensão central é a emoção, que é consubstanciada por benefícios
experienciais, também denominados sensações, que por sua vez são
proporcionados por atributos que geram estímulos sensoriais e mentais
(SAVASTANO, 2008, p. 48).

Após reconhecer o ramo do marketing no qual esta inserida a indústria dos games, é
importante compreender o que é um game em si. A princípio, define-se games apenas como
jogos virtuais, de fato isso esta correto, pois é uma “atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da
vida cotidiana” (HUIZINGA, 2007, p. 33).
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Porém essa virtualização dos jogos trouxe uma nova perspectiva de lazer, onde além
de distração e divertimento, é possível gerar um cenário competitivo, vistas como exemplo
em campeonatos de xadrez, pôquer ou até MMA e futebol.
Como imposição de regras, modelos, busca de rendimento, recordes,
medalhas, juízes, capitães, etc., que, se por um lado, caracterizam o esporte,
acabam descaracterizando o jogo, o qual apresenta componente como a
espontaneidade, a flexibilidade, o descompromisso, a criatividade, a fantasia,
a expressividade, etc., com características culturais próprias (BRUHNS,
1996, p. 39).

Isso demonstra o caráter competitivo nos esportes e jogos reais, que se desenvolvem
habilidades físicas ou mentais no intuito de almejar a vitória. O jogo virtualizado, também
dotado de regras e agregado aos componentes apresentados, acabam assumindo tanto
característica de entretenimento como também a competitividade.
Essa bifurcação no proposito do produto (games para lazer, games competitivos), não
o diferencia da forma como o pode ser feita o desenvolvimento dele dentro do marketing,
portanto, este, continua sendo um mercado com diversas variáveis de produção, consumo e
concorrência, assim como os bens físicos ou prestação de serviços.
[...] a competitividade de um produto de entretenimento deve ser conseguida
por médio do desenvolvimento de diferenciais sustentáveis, da seleção clara
do mercado-alvo, do desenvolvimento de posicionamento, do equilíbrio e da
coerência do marketing mix. Também é pertinente o uso de todo o
ferramental de gestão de produto, como a técnica de dimensão do produto,
comporto de produto, de ciclo de vida, e assim por diante (SAVASTANO,
2008, p. 56).

Identificar as principais estratégias utilizadas pelas desenvolvedoras e distribuidoras
de games, consiste em compreender as características sobre as quais esses os produtos são
compostos, basicamente descritos pelos quatros C’s do entretenimento:
- Conteúdo: o real produto, desde a ideia inicial até o consumidor final;
- Conduto: meio pelo qual o consumidor tem acesso ao produto;
- Consumo: a forma como o consumidor usa o produto;
- Convergência: como as várias mídias e tecnologias vão se compor para
comunicar é fator muito importante na estratégia de sustentação de produtos
do entretenimento (LIEBERMNA; ESGATE, 2002 apud MURAKAMI,
2008, p. 6-7).

E também em reconhecer uma singularidade da administração deste produto, pois cada
entretenimento compete com todas as outras formas de entretenimento – implica grande
esforço para atrair a atenção e a preferencia do consumidor [...] O maior desafio gerencial,
contudo, está em desenvolver conteúdo adequado e superior às demais ofertas
(SAVASTANO, 2008, p. 56).
É muito importante o jogo ser claro quanto à sua proposta, para que atinja o publico
correto, e conforme o desenvolvimento tecnológico, ideias e temas para novos projetos são
criados quase que diariamente.
A definição de um tema para o desenvolvimento do conteúdo é fundamental,
pois cria a referencia para o consumidor organizar suas impressões e
sensações. É do tema que há a alteração do sentido da realidade do visitante
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(tempo, espaço, matéria). Para tanto ações como escrever uma história
participativa, criar realidades totalmente novas, criar locais atraentes, criar
múltiplos espaços dentro de um ambiente, manter coerência entre a proposta
da empresa ou do evento e as sensações promovidas, são a base de um bom
desenvolvimento de conteúdo (SAVASTANO, 2008, p. 58).

Para concretizar a estrutura de marketing dos games é necessário compreender
algumas definições que esse ramo também envolve. Tais como as relações de troca que Kotler
define como o conceito central do marketing, o qual envolve a obtenção de um produto
desejado de alguém oferecendo algo em troca. [...] O Marketing consiste na tomada de ações
que provoquem a reação desejada de um público-alvo (KOTLER, 2012, p. 5).
Admite-se que a partir do público alvo, cria-se uma clientela que por Kotler é
denominado mercado de clientes (Kotler, 2012, p. 9), onde os que envolvem os games são os
Mercados consumidores e Mercado Global.
Mercado consumidor: Empresas que comercializam produtos e serviço são
de consumo em massa [...] investem parte significativa de seu tempo
tentando estabelecer uma imagem de marca superior.
Mercado Global: Empresas que vendem seus produtos e serviços no
mercado global enfrentam decisões e desafios adicionais. [...] como adaptar
as características de seus produtos e serviços a cada um deles, como
determinar preços para seus produtos em países diferentes e como adaptar
suas comunicações a diferentes culturas (KOTLER, 2012, p. 9).

Também compreender como é a aceitação das pessoas com as estratégias de marketing
adotadas pela empresa, mas para isso é preciso conhecer o chamado Marketing Holístico que
é uma abordagem do marketing que tenciona reconhecer e harmonizar o escopo e as
complexidades das atividades do marketing (KOTLER, 2012, p. 15).
Também será demonstrado como algumas empresas utilizam a internet para oferecer
um serviço de interação entre os clientes para jogarem, é neste conceito que também esta
fundamentada a base competitiva dos games. Isso faz o produto adotar uma característica
social, como o marketing de relacionamento que visa desenvolver relacionamentos profundos
e duradouros com todas as pessoas ou organizações que podem, direta ou indiretamente,
afetar o sucesso das atividades de marketing da empresa (KOTLER, 2012, p. 16).
O estudo proposto visa trazer algumas das propostas que as empresas usam para
alcançar os clientes e satisfazer suas necessidades, é neste ponto que torna-se necessário
compreender o que é o marketing integrado:
Marketing integrado: [...] montar programas de marketing totalmente
integrados para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores. O
programa de marketing consiste em numerosas decisões quanto às atividades
de marketing de aumento de valor a serem usadas. As atividades de
marketing podem assumir muitas formas. Uma maneira tradicional de
descrevê-las em termos do mix (ou composto) de marketing, que vem sendo
definido como o conjunto de ferramentas que a empresa usa para conseguir
seus objetivos de marketing (KOTLER, 2012, p. 17).

Ainda como um dos compostos do marketing holístico temos o Marketing Interno que
é a tarefa de contratar, treinar e motivar funcionários capazes que queiram atender bem os
clientes. [...] não tem sentido prometer um serviço excelente antes que a equipe esteja pronta
para fornecê-lo” (KOTLER, 2012, p. 18).
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Como último elemento do marketing holístico, tem-se o marketing social, presente
entre os games com seus avisos sobre excesso e horas jogadas, faixa etária, avisos e
contraindicações médicas, e até algumas ocasiões que promovam sua reputação, de uma
forma não necessariamente comercial.
O marketing holístico incorpora o marketing socialmente responsável e a compreensão
de preocupações mais abrangentes, assim como os contextos éticos, ambiental, legal e social
das atividades e dos programas de marketing. As causas e os efeitos do marketing vão
claramente além da empresa e dos clientes para englobar a sociedade como um todo. A
responsabilidade social também requer que muitos profissionais de marketing analisem
cuidadosamente o papel que desempenham e poderiam desempenhar em termos de bem-estar
social (KOTLER, 2012, p. 20).
Dentro da variação do considerado 4Ps do marketing, produto, preço, promoção e
praça, já foi descrito o game como um produto de entretenimento, por se tratar de um sistema
virtual e distribuído via internet na atualidade, esses P’s são direcionados para o marketing na
internet.
- "precificação" dinâmica: trata-se de um mecanismo que concilia oferta e
demanda por meio de uma estrutura de preços, o qual é utilizado para troca
de ações e em mercado de commodities.
- "precificação" variável: esse recurso é de uso frequente no segmento de
consumo objetiva gerar vendas e receitas incrementais pela variação do
preço do item (COBRA, 2009, p. 419).

Da precificação de um game, há uma variação devido a sua criação, plataforma e
também ocorre uma variação no preço de compra antes de seu lançamento real, chamado de
pré-venda. Há também os descontos temporários por datas comemorativas e a dinâmica da
oferta e procura. A rede mundial representa um grande canal através do qual as pessoas têm
acesso a um grande volume de informações, o que facilita na escolha racional do produto e/ou
serviço desejado. As vendas são, em sua maioria, realizadas entre vendedor e cliente, muitas
são entre links interativos e clientes (COBRA, 2009, p. 419).
É desse grande volume de informações sobre os produtos/serviços que cria
consumidores mais exigentes, para a escolha do produto compatível ao seu desejo.
Destaca-se entre as empresas de jogos eletrônicos, cada vez mais o uso do Marketing Direto
que [...] consiste em comunicações diretas dirigidas a consumidores individuais
cuidadosamente selecionados e destinadas não somente a obter deles uma resposta imediata,
mas também cultivar relacionamentos duradouros com eles (KOTLER; ARMSTRONG,
2004, p.439).
A aplicação deste marketing direto está, por exemplo, no suporte online, em que os
diretores e funcionários ligados à administração respondem diretamente as dúvidas dos
gamers, criando um relacionamento de confiança. Mas essa relação é feita com um cliente
que é selecionado e tem características diferentes dos consumidores fixos, adota-se então o
conceito de consumidor online.
[...] os consumidores da Internet diferem no modo como abordam a compra
e respondem ao marketing. Eles são consumidores fortalecidos que têm
maior controle sobre o processo de marketing. [...] enquanto o marketing
tradicional visa a um público um tanto passivo, o marketing on-line visa as
pessoas ativas que escolhem os sites Web que querem visitar e os banners
que desejam clicar. Decidem que informações de marketing desejam receber
sobre quais produtos e serviços e sob que condições. Assim, no marketing
on-line, os consumidores controlam uma parcela maior da interação
(KOTLER; ARMSTRONG, 2004, p.456).

6

Após desenvolver a relação com seus clientes, a empresa passa a desenvolver uma
forma de presença online e nesse processo, o marketing eletrônico se transforma em 'espaços
de mercado' em que as empresas vendedoras oferecem produtos e serviços eletronicamente e,
ao mesmo tempo, os compradores buscam informações, identificam o que desejam e
necessitam e então colocam pedidos de compra usando cartões de crédito ou qualquer outra
forma de pagamento eletrônico (KOTLER; ARMSTRONG, 2004, p.467).
E por marketing online, Kotler diz que é realizado por meio de computadores on-line
que ligam os consumidores com os vendedores por meios eletrônicos. Há dois tipos de canais
de marketing on-line: os serviços comerciais on-line e a Internet" (KOTLER; ARMSTRONG,
2004, p.454).
É a partir daqui que se torna possível denominar a figura do consumidor de jogos,
assim como espetáculos tem espectadores, no mundo virtual é denominado Gamer ou Player.
Sua necessidade de consumo se deve também, à necessidade de sensações/emoções que
prefere sentir pelo meio eletrônico, para tal, os jogos se diferenciam em plataformas
(computadores e vídeo games ou consoles) e gêneros (ação aventura, tiro em primeira pessoa,
estratégia, simulador, horror, etc).
O entretenimento oferece vasta gama de estímulos, permitindo que os
indivíduos manifestem suas emoções pela percepção da realidade com tudo
o que ela provoca: sensações boas e ruins, alegria e dor, medo, angustia,
orgulho, euforia, vulnerabilidade. Oferecem diversificadas referencias
culturais, bem como pode despertar o sentimento de pertencimento
(SAVASTANO, 2008, p. 59).

O esporte eletrônico constitui uma derivação dos games casuais. Estes assumiram
características competitivas presentes em outros esportes e foi adaptado para o meio
eletrônico, criando assim o que hoje é denominado eSports ou até ciberesporte, que afasta a
finalidade de entretenimento casual, para trazer a profissionalização baseada em habilidades
mentais ou físicas que o jogo propõe. A medida que o mercado evoluiu, novas praticas de
marketing foram adotadas e novos consumidores foram surgindo para este ramo, tendo por
exemplo a existência do serviço de Stream, que transmite online em tempo real, torneios ou
jogos pessoais.
3 Metodologia
Este estudo se trata de uma pesquisa cientifica, é importante compreender de que
forma este trabalho se aplica para o meio acadêmico, e como foi feito seu desenvolvimento.
Os trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo com normas préestabelecidas e com os fins a que se destinam. Serem inéditos ou originais e
contribuírem não só para a aplicação de conhecimentos ou a compreensão de
certos problemas [...] os trabalhos científicos podem ser realizados com base
em fontes de informações primárias ou secundárias e elaborados de várias
formas, de acordo com a metodologia e com os objetivos propostos
(MARKONI; LAKATOS, 2003, p. 234).

Partindo dessas premissas sobre conhecimento e trabalhos científicos, o método a ser
utilizado nesse estudo é de dedução.
O raciocínio divide-se, basicamente, em duas grandes formas: a dedução e a
indução. O raciocínio dedutivo é um raciocínio cujo antecedente é
constituído de princípios universais, plenamente inteligíveis; através deles se
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chega a uma consequente menos universal. As afirmações do antecedente
são universais e já previamente aceitas: e delas decorrerá, de maneira lógica,
necessária, a conclusão, a afirmação do consequente. Deduzindo-se, passa-se
das premissas à conclusão (SEVERINO, 2000, p.192).
o dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas [...]
diríamos que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as
premissas sustentam de modo completo a conclusão ou, quando a forma é
logicamente incorreta, não a sustentam de forma alguma; portanto, não há
graduações intermediárias (MARKONI; LAKATOS, 2003,p.92).

A metodologia usada para coleta de dados do assunto tratado é a do questionário que é
um instrumento constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas
por escrito e sem a presença do entrevistador." (MARKONI; LAKATOS, 2003, p.201).
Questionários estruturados, testes e escalas são seus principais instrumentos
de coleta de dados. Eles permitem que os dados coletados sejam codificados
em categorias numéricas e visualizadas em gráficos e tabelas que revelam a
fotografia de um momento específico, ou de um período de tempo
(VERGARA, 1998, p.13).

Com a vantagem de atingir um grande número de pessoas e a baixa influência do
pesquisador dentro desse parâmetro, obterá uma melhor análise de dados.
4 Análise de Dados
Foi realizado um questionário do dia 04/01/2016 até o dia 11/01/2016, onde foi
abordado o tema “A aceitação das pessoas com Marketing dos Games”, em que foram obtidas
90 respostas.
Quanto a relação ao sexo dos questionados, observou que 82,2% ou seja, 74 pessoas
do sexo masculino e 17,8%, 16 pessoas do sexo feminino responderam o questionário,
mostrando que muitos dos que utilizam os games são do sexo masculino.
Levantada a questão da idade dos questionados, foi analisado o maior número de
pessoas que jogam, estão na faixa dos 21 anos a 25 anos, e a idade com menor porcentagem
das pessoas que jogam está acima de 41 anos de idade.
Idade
N.R
15 a 20
30
21 a 25
34
26 a 30
20
31 a 35
3
36 a 40
3
acima de
41
0
Tabela 1 - Idade dos questionados

%
33,30%
37,80%
22,20%
3,30%
3,30%
0%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

De acordo com a análise sobre o nível de escolaridade dos questionados, constatou-se
que o maior número de pessoas que jogam, estão na categoria de ‘Ensino Superior
Incompleto’ com 34 pessoas, respondendo em 37,8% dos questionados, e o menor número de
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pessoas que jogam está na categoria ‘Ensino Fundamental Incompleto’, com uma pessoa
respondendo em 1,1% dos questionados.
Gráfico 1 - Nível de escolaridade.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Número de Respostas

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Também foi analisado que, tanto os que recebem ‘1 salário mínimo’ e ‘2 salários
mínimos’, obteve-se o mesmo número de respostas, que foi de 25 em cada categoria. Com os
que recebem ‘3 salários mínimos’ e ‘5 salários mínimos ou mais’, também se constatou o
mesmo número de respostas, com 16 em cada categoria. E com ‘4 salários mínimos’ foi
analisado 8 respostas correspondendo a 8,9%.
Gráfico 2 – Faixa de renda dos questionados.
1 salário mínimo
17,80%

2 salários mínimos
27,80%

8,90%

3 salários mínimos

17,80%

27,80%

4 salários mínimos
5 salários mínimos ou
mais

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Em relação ao tempo do dia que o questionado dedica para os games, a maior
porcentagem de pessoas que jogam está ‘acima de 3h’ que são 36,7% (33 pessoas), e a menor
porcentagem estão nas categorias ’31 minutos a 1 h’ e ‘1h 31 minutos a 2h’ com 8,9% (8
pessoas em cada opção).
Número
Tempo em média por dia respostas
30 minutos
12

de
%
13,30%

9

31 minutos a 1 h
8
8,90%
1h 01 minuto a 1h e 30
minutos
9
10%
1h 31 minutos a 2h
8
8,90%
2h 01 minuto a 2h e 30
minutos
11
12,20%
2h 31 minutos a 3 h
9
10%
acima de 3h
33
36,70%
Tabela 2 – Tempo em médio por dia dedicado para os games dos questionados.
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Já quanto a relação à quantidade de dias da semana que o questionado joga, foi
analisado que o maior número de pessoas, respondendo a 43,3% (39 pessoas) jogam 7 dias
por semana e a menor porcentagem está em ‘2 dias’ e ‘6 dias’ com 7,8% em cada, tendo 7
respostas em cada.
Com relação a questão de quais games que os questionados costumam adquirir. A
maioria com 76 números de respostas, costumam adquirir os games gratuitos, correspondendo
a 84,4% dos questionados. Os que costumam adquirir em parcela única, com número de 56
respostas correspondendo a 62,2%. E por fim os que costumam pagar
mensalmente/anualmente representam 21 respostas com a porcentagem de 23,3% dos
questionados.
Ao ser questionado sobre qual plataforma costumam jogar, foi analisado através de 3
categorias de plataformas: O Smartphone/Tablet(Mobile); Consoles(Ex: PS3,X-Box360, PS
Vita,...) e Computador.
Foi analisado quanto a frequência de utilização de 3 categorias de plataformas,
começando pelo computador, em que foi coletado o maior número de respostas com a
utilização em maior frequência, com 60 respostas equivalendo a 66,7% dessa categoria. Na
categoria dos consoles, o maior número de respostas foi na utilização com menor frequência,
com 60 respostas equivalendo a 66,7% dessa categoria. Por fim, a categoria do “Mobile”,
ficou sempre no meio das frequências. Não perdendo e nem ganhando na menor frequência ou
maior frequência. Mostrando com essa análise como o computador está sendo mais utilizado
hoje em dia e os consoles cada vez menos.
A média em que os questionados gastam em games anualmente, observou que 8,9% (8
pessoas) gastam em média de 151 a 200 reais em jogos anualmente, em seguida temos 11,1%
(10 pessoas) gastam anualmente entre 101 a 150 reais em jogos, próximo temos 13,3% (12
pessoas) que gastam em média de 51 a 100 reais por ano , já 31,1% (28 pessoas) preferem não
gastar ou gastar até 50 reais por ano, e por último e sendo a maioria com 35,6% (32 pessoas)
chegam a gastar mais de 201 reais por ano.
Gráfico 3 – Gasto anual em games dos questionados.
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Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Os principais motivos que costumam despertar interesse dos questionados em um
game, a maioria respondeu que joga apenas por hobby ou passatempo, com 64 respostas
(71,1%) e o motivo com menos respostas foi o de inovação ou experimentar novos modos de
jogar, com 25 respostas (27,8%).
Número
respostas
38
64
53

Motivos
Competitivo
Hobby/passatempo
Tema do jogo/Assunto que aborda
Inovação/ Experimentar novos modos
de jogar
25
Tabela 3 – Motivos do interesse dos questionados.

de
%
42,20%
71,10%
58,90%
27,80%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Em relação se os questionados já acompanharam um cenário competitivo de algum
game, observou que 65,6%, ou seja, 59 pessoas já acompanharam o cenário competitivo de
algum game e 34,4%, ou seja, 31 pessoas nunca acompanharam nenhum cenário competitivo.
A maioria dos questionados disseram que já compraram algum acessório para
melhorar a qualidade do jogo, com 63,3% correspondendo a 57 pessoas. E outros 36,7% (33
pessoas) nunca compraram nenhum acessório.
Para a maioria dos questionados, o melhor meio de conhecer um jogo é através de
vídeos, com 47,8% (43 pessoas), em segundo por recomendações de outras pessoas com
43,3% (39 pessoas) vale destacar também que é considerado pela maioria também na
categoria ‘importante’ com 28,9% (26 pessoas), em seguida vem as ‘Demos (demonstrações)’
com 26,7% (24 pessoas), depois vem ‘Transmissões online (stream)’ com 14,4% (13 pessoas)
e por último dos mais importantes vem a preferência por ‘fotos’ com apenas 8,9% (8
pessoas). Na categoria dos menos importantes, está em primeiro lugar a ‘Demo
(Demonstrações)’ com 34,4% (31 pessoas) e em segundo as ‘Transmissões online (stream)’
com 31,1% (28 pessoas).

Preferências

pouco
Mais
Menos
important Razoável/Neutr Important important
importante e
o
e
e
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Transmissão
online(stream)
31,10%
21,10%
16,70%
Vídeos
7,80%
6,70%
18,90%
Fotos
30%
23,30%
23,30%
Demos
(Demonstrativos)
34,40%
16,70%
13,30%
Recomendações
de
outras pessoas
5,60%
7,80%
14,40%
Tabela 4 – Preferência de como descobrir sobre um game.

16,70%
18,90%
14,40%

14,40%
47,80%
8,90%

8,90%

26,70%

28,90%

43,30%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

O interesse dos questionados em frequentar evento promovido por empresas de games,
34,4% ou seja 31 pessoas, responderam que já frequentaram algum evento, e 65,6% sendo 59
pessoas, responderam que nunca frequentaram nenhum evento promovido por empresas de
games.
Os questionados também responderam se tem interesse em frequentar eventos
exclusivos de game. Observou que 82,2% ou seja, 74 pessoas possuem vontade de frequentar,
e 17,8% sendo 16 pessoas, não tem vontade de frequentar nenhum evento exclusivo de
games.
Quanto a relação dos games com outras formas de entretenimento, mostrando o maior
número de respostas tem se a opção ‘Interessante, caso seja bem produzido’ com 41,1% (37
pessoas) e em seguida a opção ‘Gosto e busco sempre esses conteúdos relacionados’ com
34,4% (31 pessoas). Em último lugar se tem as pessoas que não gostam, com apenas 2,2% (2
pessoas).
Número
de
Opiniões
respostas
Não gosto
2
Interessante, caso seja bem produzido
37
Gosto
16
Gosto e busco sempre esses conteúdos
relacionados
31
Indiferente, não afeta o gosto por forma de
lazer
4
Tabela 5 – Relação dos games com outras formas de entretenimento.

%
2,20%
41,10%
17,80%
34,40%
4,40%

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Conclusão
O estudo buscou compreender as novas perspectivas de marketing aplicadas a um
mercado cada vez mais crescente no mundo inteiro, os games. Dessa forma, foram trazidos
alguns métodos de aplicação de publicidade e propaganda por parte das empresas para atingir
os clientes e como os clientes reagem e são receptivos a essas estratégias.
Ao analisar as perspectivas atuais do marketing é constatou-se uma grande relação
com a internet e as inovações eletrônicas. Através dos exemplos e definições vê-se um novo
mercado digital com um grande potencial e que ainda há muito a ser explorado por muitas
companhias.
Esse potencial refere-se principalmente às ferramentas e formas de se desenvolver
conteúdo. Sabendo que o cliente final é extremamente seletivo e tem acesso a um grande
volume de informações sobre o produto/serviço oferecido, destaca-se então o surgimento de
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dificuldades e oportunidades para inteirar-se em mais de um produto/serviço, devido a grande
diversidade de vertentes para os games, incluindo apenas o entretenimento ou a área
competitiva.
Por se tratar de um produto voltado ao entretenimento, o estudo agrega também a
compreensão deste mercado como possível ferramenta para fazer o marketing para outro
produto/serviço, através de parcerias empresariais ou mesmo relações comerciais. Que dentro
do mundo dos games, pode ser implícito, durante o jogo, ou explicito, propagandas internas,
promoção de eventos.
O mercado trabalhado também mostra uma grande relação com outras formas de
entretenimento muito conhecidas, tais como as músicas e filmes, que podem se unir a fim de
criar outra forma de expressão criativa, onde também existe a diferenciação/comparação com
as características de arte.
A pesquisa de campo provou que o mercado consumidor, esta disposto cada vez mais
a investir nessa forma de conteúdo e de diversas formas, não se limitando a recursos
financeiros ou à uma plataforma especifica, também crescente devido ao acesso das gerações
futuras aos periféricos de games.
Este estudo abre portas para novas pesquisas tanto em âmbitos gerais como específicos
do mercado, e tem grande importância para demonstrar o grande potencial que os games têm
quando movimentam outras diversas indústrias relacionadas.
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