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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar qual a percepção dos jogadores em relação a publicidade 

inserida nos jogos de videogame. Iniciamos com uma fundamentação teórica sobre o 

conceito do que é jogo através dos estudos de Johan Huizinga (2007). Aprendemos com 

Mello e Mastrocola (2016) que os games são elementos culturais e midiáticos. Como ele 

é utilizado no âmbito educacional, sendo uma ótima ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem. Com Michael Solomon (2016) vimos s subcultura gamer, onde jogadores 

digitais vivem em comunidade, compartilham conhecimentos, conteúdos, criam laços 

afetivos. Falamos sobre o marketing digital conforme a visão da autora Martha Gabriel. 

Apresentamos conteúdos com o in-game advertising e advergame. Elaboramos uma 

pesquisa quantitativa para avaliar o envolvimento do jogador com a publicidade inserida 

nos jogos. No final com nosso projeto pronto, conseguimos perceber que a publicidade 

nos jogos de videogame é visualizada, aceita, recomendada e grande meio de 

comunicação para produtos e serviços. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Videogame. Marketing Digital. In-game Advertising. Fortnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work seeks to analyze the perception of players in relation to advertising inserted in 

video games. We start with a theoretical foundation on the concept of what a game is 

through the studies of Johan Huizinga (2007). We learned from Mello and Mastrocola 

(2016) that games are cultural and media elements. As it is used in the educational field, 

being a great tool in the teaching and learning process. With Michael Solomon (2016) we 

saw the gamer subculture, where digital players live in community, share knowledge, 

content, create affective bonds. We talk about digital marketing according to the vision 

of author Martha Gabriel. We present content with in-game advertising and advergame. 

We designed a quantitative survey to assess player engagement with advertising inserted 

in games. In the end with our project ready, we were able to realize that advertising in 

video games is viewed, accepted, recommended and a great means of communication for 

products and services. 
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1. Introdução 

A proposta deste trabalho é discorrer sobre a publicidade inserida nos jogos de 

videogames, as estratégias e ações de comunicação e marketing e a percepção de quem 

utiliza esses games, os jogadores, no que se refere a esses conteúdos. A abordagem 

pretendida é demonstrar que os jogos de videogame não são apenas entretenimentos e 

brincadeiras com amigos. Há um trabalho intenso de produção que transforma o que 

parece ser apenas mais um objeto de diversão, em uma produção cultural rica e que 

funciona como plataforma de comunicação. 

Em relação à inserção de publicidade nos jogos de videogame, Friend e Walker 

(2001) asseguram que emergiu um novo mundo de Product Placement ou Tie-in em 

games, conhecido como in-game advertising. De acordo com Cavallini (2008, p. 74), “o 

in-game advertising refere-se à inserção de marcas, produtos ou serviços em jogos 

eletrônicos, recriando a publicidade encontrada no mundo real para o mundo virtual”.  

O mercado dos jogos está sempre em avanço, o canal Over BR de tecnologia 

publicou uma matéria da consultoria Super Data (2021), que informa que só em novembro 

de 2020, o mercado mundial movimentou nada menos que US$ 11 bilhões de dólares, e 

prevê um faturamento de US$ 200 bilhões até 2023. Outro ponto importante são os 

consumidores e usuários, esses números crescem a cada dia, sem distinção de sexo ou 

idade, estamos falando em nada menos que 46% de público masculino e 54% de feminino, 

números fornecidos em 2020 pela Pesquisa Games Brasil.  

Conforme publicação do Jornal DCI, a invenção do videogame ocorreu em 1966, 

Ralph Baer teve a ideia de criar algo que pudesse interagir com a TV. Dois anos depois, 

em 1968 o primeiro protótipo foi criado e batizado como Brown Box (Caixa Marrom). 

Baer vendeu o projeto rapidamente para a Magnavox, parceira da Philips. O primeiro 

console de videogame nasceu em 1972 e foi batizado de Magnavox Odyssey. Os 

processadores eram simples, os jogos não tinham cores, era necessário a colocação de um 

filtro plástico na tela da TV para dar um efeito artístico, cores e contornos durante o jogo. 

Apesar de conter apenas 29 jogos e não produzir sons, o videogame foi um sucesso, 

vendeu 100 unidades ao custo de 100 dólares cada.  

A tecnologia evolui constantemente a todo momento, com isso, os videogames 

acompanham essa evolução, o que antigamente não era tão interativo e realista, mudou 

com os avanços tecnológicos. Atualmente, possuem aprimoramentos de gráfico, 

superproduções nos consoles e acessórios inovadores, como o Kinect, que possibilita ao 



13 

 

jogador controlar o jogo sem utilizar nenhum tipo de controle, apenas captando seus 

movimentos através da câmera instalada. 

Entre diversos jogos de videogame, o jogo abordado neste trabalho é o Fortnite.  

Figura 1: Jogo Fortnite da Epic Games 

 

Fonte: site oficial da Epic Games, disponível em https://www.epicgames.com/fortnite/en-

US/home. Acesso em 05/06/2021 

É um dos jogos mundialmente mais populares da atualidade, consiste em um 

videogame online, conhecido pelas acirradas Batlle Royale, batalhas com três ou mais 

jogadores individuais ou em equipes em que apenas um sai vitorioso. O game pode ser 

encontrado em diversas plataformas, como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, 

celulares Android e iOS. Foi criado em 2011 e lançado originalmente em julho de 2017, 

a empresa responsável por criar esse enorme sucesso é a Epic Games, dos fundadores 

Tim Sweeney e Mark Rein. 

De acordo com o Dot Esports (2021), apenas um ano após o lançamento, o título 

atraiu mais de 125 milhões de jogadores, números que crescem cerca de 40% a cada ano. 

A empresa Statista, especializada em dados de mercado e consumidor, noticiou que em 

2020, o número de usuários já estava em 350 milhões.  

O sucesso aumenta a cada novidade divulgada, nomes como Marvel, DC, Ariana 

Grande e Post Malone estiveram presentes em colaborações com o jogo, fazendo com 

que atraíssem ainda mais novos jogadores. Em 2019, um evento realizado dentro da 

plataforma com o DJ Marshmello atraiu 10,8 milhões de jogadores simultâneos. Contudo, 

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home
https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home
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quem bateu esse recorde foi Travis Scott, que em seu evento reuniu 12,3 milhões de 

jogadores.  

1.1. Justificativa 

A ideia para a pesquisa deste trabalho surgiu em primeiro momento por 

experiências pessoais, por gostar muito de videogame desde criança.  

E o que antes era visto apenas como entretenimento, coisa da infância, hoje são 

elementos culturais e midiáticos extremamente representativos no cenário 

contemporâneo.  

A cultura do game se torna protagonista de uma série de processos envolvendo 

comunicação, diversão, e seu uso é cada vez mais frequente na área da educação. Com a 

difusão das tecnologias interativas, o crescimento da produção e o grande consumo dos 

jogos digitais fez as pessoas mudarem o modo de divertimento, de relacionamentos e 

conhecimentos.  

Os jogos de videogame, além de divertir, tem o poder de educar de uma forma 

prazerosa, e dentro deste paraíso de entretenimentos são inseridas inúmeras publicidades. 

O usuário fica exposto a marca durante horas sem se dar conta, e isso é muito valioso para 

as empresas que criam esse tipo de estratégia para estimular o seu público-alvo a 

participar ativa e espontaneamente das ações providas por essas empresas. Apesar dessa 

importância, muitas marcas ainda não utilizam essa estratégia. As novas gerações de 

consumidores, os chamados nativos digitais, veem o universo virtual como parte de sua 

vida. De certa forma, para eles a realidade é virtual. De acordo com Kotler, Kartajaya e 

Setiawan,  

Os netizens [cidadãos da internet] são conectores sociais. 

Sabemos que os netizens adoram se conectar. Quando eles 

conversam entre si, as informações fluem. Sob anonimato, correm 

menos riscos e, portanto, sentem-se mais confiantes para interagir 

e participar de conversas on-line. Na internet, seus nomes de 

usuários e avatares são suas identidades. [...]. No mundo da 

internet, conhecemos o fator social: seguidores, fãs e amigos. 

Quando se empolgam e se comprometem com uma marca, os 

netizens tornam-se o fator social. Transformam-se em advogados 

ou adoradores da marca, em oposição aos odiadores da marca 

(2017, p. 55, 56).  

Os games fazem parte da realidade dos netizens.  Dessa forma, considerando as 

características acima desses consumidores - tornarem-se advogados das marcas - é 
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altamente relevante compreender as estratégias dos games como plataformas de 

publicidade, para que sejam apresentadas às empresas que ainda não conhecem seu poder 

de persuasão.  

O desafio é mostrar que o videogame, além de um grande entretenimento, é um 

poderoso veículo de propaganda, demonstrando o quanto a publicidade está engajada 

dentro dos jogos, o que, por si só, justifica a pesquisa.   

Videogame é cultura, é divertimento, é educação, é publicidade e propaganda.  

1.2. Objetivos Gerais e Específicos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a inserção de marcas nos jogos de videogame, como ocorre o in-game 

advertising.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, estabelecemos: 

 estudar e identificar as ações de comunicação e marketing nos games.  

 descrever como ocorre o processo de in-game advertising, que será o 

foco de nossa análise dentro do jogo Fortnite 

 apresentar o advergame e como ele funciona, já que este também é uma 

publicidade em games;  

 finalmente, analisar a percepção dos gamers sobre as inserções 

publicitárias nos jogos eletrônicos; 

1.3. Problema de Pesquisa 

Qual a percepção dos jogadores em relação a publicidade inserida nos jogos de 

videogame? O problema de pesquisa é compreender o que os jogadores pensam das 

publicidades inseridas nos games, ou seja, qual a percepção deles sobre essas ações, elas 

são importantes? Os jogadores realmente prestam atenção? 

1.4. Hipóteses  

Partimos das seguintes hipóteses: 

1) Os gamers entendem a publicidade como um elemento do jogo e que não interfere 

na sua diversão. 
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2) Apesar da primeira hipótese, a longo prazo a marca que faz a publicidade acaba 

sendo registrada na memória de longo prazo. 

3) Muito embora o advergame seja uma estratégia que começa a ser mais usada, os 

jogadores possuem mais resistência a esse tipo específico de publicidade, por ser 

mais ostensivo na intenção comercial.  

1.5. Procedimentos Metodológicos 

Pesquisar é tratar objetos do cotidiano com o olhar da ciência. Quando 

pesquisamos, buscamos encontrar respostas para algo que desejamos conhecer, saber. 

Conforme o autor Antonio Carlos Gil, a pesquisa define-se “como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos.” (2002, p. 17). Pesquisar é obter conhecimento, aprofundar em 

curiosidades, encontrar respostas para nossas perguntas. 

Para atingir nossos objetivos, confirmar nossas hipóteses e responder ao 

problema de pesquisa, primeiramente realizamos uma revisão bibliográfica e abordamos 

os principais conceitos teóricos.   

Para isso, foram utilizados livros, artigos científicos, teses e trabalhos 

acadêmicos. Como diz o autor Martino, em referência a pesquisa bibliográfica, “é uma 

pesquisa feita integralmente a partir de leituras sobre um tema.” (2018, p. 4). 

O trabalho também realizou uma pesquisa documental, observamos o game 

como uma fonte primária, anotamos as inserções publicitárias, geramos imagens (print) 

e analisamos como documentos. No conceito de Antonio Carlos Gil “a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.” (2002, p. 45). 

Observamos todo cenário, estratégia do game e quais os personagens, para que 

pudéssemos identificar que elementos estão ligados a comunicação mercadológica - a 

publicidade que está dentro do game e por último, foi elaborada uma pesquisa 

quantitativa. Para Martino, uma pesquisa quantitativa, 

Tem como objetivo medir ou calcular, isto é, quantificar algum aspecto 

do comportamento humano. Sua origem está nas Ciências Naturais [...]. 

Nas Humanas, a pesquisa quantitativa procura dados sobre seres 
humanos e suas ações - atitudes, preferências, opiniões, 

comportamentos e outros itens que, no conjunto, mostram e retratam 

um grupo social, ou mesmo toda a sociedade, naquele momento. (2009, 

p. 12).   
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Com essa pesquisa, o objetivo foi obter do público gamer (os jogadores), a 

percepção deles a essa estratégia e a interferência em relação ao jogo, se a publicidade 

inserida afeta ou não o jogo. Também avaliamos a eficiência desse tipo de publicidade 

dentro do game em relação a memorização de marcas e produtos. Como os jogadores 

reagem diante da publicidade que envolve os jogos.  

1.6. Estruturação da monografia 

Nossa monografia foi redigida dentro da seguinte estrutura: 

a. Introdução: nela tratamos de fornecer o contexto geral da pesquisa, sua 

justificativa, o problema, objetivos geral e específicos  

b. Capítulo I: A importância dos games na sociedade contemporânea. Neste capítulo 

tratamos do game como produto cultural e sua relevância na sociedade, já que é uma 

prática que existe desde os tempos antigos. 

c. Capítulo II: O marketing dentro do game. Neste capítulo falamos das estratégias 

que estão sendo usadas pelos desenvolvedores e a importância para a vida das 

empresas. 

d. Capítulo III: Dados da pesquisa e análise. Apresentamos os dados das pesquisas 

quantitativas, da análise dos documentos e procederemos com o estudo destes dados. 

e. Capítulo IV: Considerações finais. Fechamento da pesquisa com revisão dos 

pontos propostos e os resultados alcançados. 

f. Referências bibliográficas 

 

1.7. Fundamentação teórica  

Essa pesquisa monográfica contempla três campos teóricos, falamos sobre os 

games, o comportamento do consumidor e subculturas, e por fim, sobre o marketing 

digital.  

Em relação à primeira abordagem, Johan Huizinga (2007, p. 3) afirma que os 

jogos fazem parte da vida da criança, para a qual não há distinção entre realidade e 

fantasia e, ao apresentar o lúdico, torna-se a gênese do pensamento humano e da 

descoberta de transformação do mundo. Independentemente da época, cultura ou classe 

social, os jogos e os brinquedos fazem parte da vida da criança, pois elas vivem num 

mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, onde realidade e faz-de-conta 

se confundem.  
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Na visão de Vicente Mastrocola, as empresas de games voltam seus olhares para 

três pilares básicos: o social, o tecnológico e o midiático. É preciso entender os diferentes 

públicos players existentes, quais as plataformas em que eles estão experienciando seus 

jogos e por meio de que canais consomem conteúdo. (2018, p. 92).  

Em relação ao comportamento do consumidor, as formas de como expressamos 

nossa identidade social e como estão relacionadas com os produtos e serviços consumidos 

(SOLOMON, 2016). Trabalharemos com o tema subcultura gamer. Para o autor Michael 

Solomon, subcultura é um grupo cujos membros têm crenças e experiências em comum 

significativas que os distinguem de outras pessoas. (2016, p. 406). Os players vivem em 

comunidades cercadas de tecnologia, mídia, comunicação e consumo. O mundo dos 

games tem motivado diversos institutos de pesquisas a conhecer melhor este universo. 

Falaremos também sobre a subcultura etária, sobre gerações. A idade do consumidor 

altera significativamente sua identidade, conforme envelhecemos nossos gostos e 

necessidades se modificam, temos mais coisas em comum com pessoas que têm a mesma 

idade do que com outras mais jovens ou bem mais velhas.  

Finalmente, tratamos do Marketing Digital. Como diz o estudo de Martha 

Gabriel e Rafael Kiso, a expressão marketing digital é usada como sendo o marketing que 

utiliza estratégias com algum componente digital no marketing mix - produto, preço, 

praça ou promoção. (2020, p. 84). Para os autores, para que haja marketing digital, todas 

as tecnologias e plataformas utilizadas nas ações devem ser digitais, assim mesmo ainda 

não é totalmente adequado. “Digital não é especialidade nem objetivo de ações de 

marketing, e o seu planejamento estratégico é que determinará que plataforma ou 

tecnologias serão usadas - digitais ou não.” (2020, p. 85).  

2. Capítulo 1: A importância dos games na sociedade contemporânea  

2.1. Conceituando o jogo 

Johan Huizinga, um dos autores mais renomados sobre o tema, explica que o 

jogo é anterior à própria cultura, pois existe antes da ideia de sociedade, já que os próprios 

animais brincam. Na verdade, de acordo com o que explica esse autor, a própria 

linguagem é uma espécie de jogo. Porque, quando o homem usa de um conjunto de signos 

para expressar um conceito abstrato, ele usa de uma espécie de metáfora, “e toda metáfora 

é um jogo de palavras.” (HUIZINGA, 2007, p. 7). 
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Ele diz que se tenta explicar o jogo usando a psicologia e a fisiologia; que alguns 

teóricos dizem que os jogos existem por alguma razão biológica, “uma descarga de 

energia viral superabundante, outras como satisfação de um certo ‘instinto de imitação’, 

ou ainda simplesmente como uma ‘necessidade de distensão’ (HUIZINGA, 2007, p. 4 – 

destaques no original). 

Ainda segundo Huizinga, outras teorias procuram explicar que os jogos, para os 

jovens, funcionam como uma espécie de preparação para as atividades que a vida adulta 

traz. Outra abordagem fala de um exercício de autocontrole que o indivíduo precisa para 

viver, e ainda outros que dizem que o jogo é parte de um impulso natural que temos para 

a competição. O autor afirma também que 

Teorias há, ainda, que o consideram [...] um escape para impulsos 

prejudiciais, um restaurador da energia dispendida por uma atividade 

unilateral, ou ‘realização de desejo’, ou uma ficção destinada a 

preservar o sentimento de valor pessoal etc. (2007, p. 4). 

O importante é que todas essas abordagens, prossegue Huizinga, permitem afirmar 

que o jogo tem uma explicação para algo que o ultrapassa. Há finalidades biológicas, 

nessas explicações, mas não se esgotam apenas nisso. O autor pergunta “Por que razão o 

bebê grita de prazer?” (idem, p. 5), e jogadores são levados a êxtases e se deixam dominar 

pela paixão? Conclui o autor que ele não possui uma explicação racional. Ele, o jogo, 

ultrapassa a esfera da vida, possui um espírito, ultrapassa até mesmo os limites da 

realidade física.  

Mas, afinal, qual o conceito de jogo? Faremos uma citação mais longa do autor, 

por ser uma definição bastante importante do que seja esse conceito. 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, 

poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada 

como "não-séria" e exterior à vida habitual. Mas ao mesmo tempo, 
capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade 

desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode 

obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 

próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação 
de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a 

sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de 

disfarces ou outros meios semelhantes (2007, p. 16). 

Ainda conceituando o jogo na visão de outros autores. Segundo estudos realizados 

por Mello e Mastrocola (2016, p. 4), citam Caillois, que afirma que o jogo é uma 

“atividade livre (da qual um jogador não pode ser obrigado a participar), delimitada por 
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regras (espaço, tempo, limites etc.), incerta e fictícia (das quais a narrativa e o fantástico 

fazem parte como elemento de imersão).  

Outra análise do que é jogo é dada por Jesper Juul. Segundo esse autor,  

um jogo é: 1) um sistema formal baseado em regras; 2) com resultados 

variáveis e quantificáveis; 3) onde diferentes resultados são atribuídos 
a diferentes valores; 4) onde um jogador exerce esforço, a fim de 

influenciar um resultado; 5) no qual o jogador se sente emocionalmente 

ligado ao resultado; 6) e as consequências da atividade são opcionais e 

negociáveis. (2005, p. 6, 7).  

Mello e Mastrocola (2016) informam que Huizinga e Caillois estruturam suas 

ideias em uma era “pré-videogames”, enquanto Juul atualiza as ideias de Huizinga e 

Caillois em sua definição e traz para a superfície o fato de que o jogador se sente 

emocionalmente ligado ao jogo e que a narrativa e desafios geram algum tipo de 

significado para ele.  

Com a visão e ideia desses autores podemos compreender melhor a imensidão 

deste universo lúdico.   

A sociedade contemporânea é caracterizada por constantes avanços tecnológicos, 

especificamente os ligados à área da informação e comunicação. A evolução da 

tecnologia proporcionou à humanidade mais agilidade em todas as áreas. Os games 

sempre acompanharam esses avanços, com o passar dos anos, puderam ser modernizados, 

adquirindo novos designs e interações. Baseando-se nas evoluções de comportamento das 

pessoas em contato com a tecnologia, McLuhan (2007) afirma que “O homem cria a 

ferramenta. A ferramenta recria o homem.”. Isso significa que as pessoas são facilmente 

influenciáveis quando deparam com algo que seja de seu interesse. Com o avanço 

tecnológico, o videogame começou a influenciar pessoas. Para Marcel Goto, “eles podem 

ser descritos como interação entre o jogador e as imagens que aparecem em uma tela, 

mediada por processador e uma interface física” (2005, p. 45).  

2.2. Game como contexto cultural  

Os games não são mais vistos apenas como jogos e brincadeiras, de acordo com 

os autores Felipe Corrêa e Vicente Mastrocola. Para esses autores, “os games se tornaram 

elementos culturais e midiáticos extremamente representativos no cenário 

contemporâneo” (2016, p. ix).  

Em relação à cultura, Geertz entende como 

sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é um 

poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
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acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 

processos: ela é um contexto, algo dentro da qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível - isto é, descritos com densidade. (1989, 

p. 24) 

Nesse sentido, games são parte da cultura por criarem espaços ficcionais, mas 

onde jogadores vivem de forma igual ou mais intensa com que vivem a própria realidade. 

Games criam relações. Games possuem protocolos, regras, ambientes, práticas, e por tudo 

isso, e muito mais, se encaixam nas definições de Geertz. 

O videogame é um produto mercadológico. O jogador é responsável por mantê-

lo, basicamente, como uma plantação, onde é necessário cultivar a horta para gerar novas 

sementes e consequentemente, novos ciclos (GameBlast, 2017). A cultura do videogame 

pode ser vista dessa forma, pois é capaz de transmitir símbolos interpretados pelos 

jogadores que transformam esses em outros símbolos. Os jogadores de videogame podem 

ser vistos como tribos que possuem suas próprias características. McLuhan (1977) criou 

o conceito de aldeia global, pois a tecnologia permite que as barreiras nacionais se 

rompam e o mundo interaja entre si como uma aldeia. Podemos associar a citação ao 

videogame, pois ele possibilita uma interação entre multiplayers globais. Os jogadores 

sustentam ainda mais essa cultura, pois produzem conteúdos referentes aos games. 

A interculturalidade também pode ser vista no universo dos videogames. Um 

exemplo disso é a aproximação das culturas ocidental e oriental, que ocorreu por meio 

dos consoles e seus jogos. Para explicar essa junção de culturas, o blog de tecnologia I 

Do Code (2018) cita os jogos de origem norte-americana Pac-Man e Pong e de origem 

japonesa, Mario Bros e The Legend of Zelda, que estiveram juntos na estante dos 

jogadores. 

Ainda sobre a relação videogame nesse contexto, os jogos eletrônicos podem ser 

utilizados até mesmo em disciplinas que abordam a cultura. Como exemplo, temos a 

Fundação Telefônica Vivo (2019), que publicou uma matéria sobre uma professora de 

artes de um colégio em São Paulo que criou dois projetos: “Obras de Arte”, onde os alunos 

pesquisavam sobre os representantes da pintura impressionista como Van Gogh e Monet 

e depois utilizavam o jogo Minecraft para criar releituras das obras. No segundo projeto 

“Cultura Afro-Brasileira'' os alunos construíram - ainda fazendo o uso do jogo - navios 

negreiros e Quilombo dos Palmares, festas do bumba-meu-boi e máscaras de origem 

africanas. 
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2.3. Videogame educacional 

O videogame utilizado como processo educacional de forma adequada é uma 

excelente ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. A escola Quest to Learn, 

situada em Nova York, utiliza processos de game design em todas as disciplinas 

ministradas, contam com ferramentas e métodos alternativos, estes métodos estimulam o 

aprendizado e a possibilidade de conhecimentos de forma prazerosa e satisfatória 

(MELO; MASTROCOLA, 2016, p. ix).  

O Canal Publicare divulgou uma matéria, onde a pesquisadora Lynn Alves, da 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb), diz que a utilização dos jogos de videogame no 

ambiente escolar permite ao aluno lidar de maneira lúdica com os temas curriculares. Para 

a funcionalidade, o game não deve perder as características que atraem seus usuários. 

Afirma ainda que “O jogo não pode se transformar num livro eletrônico. Se isso 

acontecer, o objetivo se perdeu”. Algumas escolas utilizam não os jogos, mas se 

beneficiam de algumas características dos games, a “gamificação”, que é uma estratégia 

de ensino para motivar o aluno e tornar o estudo e as aulas mais atraentes.  

Diversos jogos possuem características que podem proporcionar certas 

capacidades aos jogadores. Na percepção de Nogueira (1997), jogos de estratégia são 

poderosos e eficazes para a resolução de problemas. Melhoram a capacidade do indivíduo 

e auxiliam no desenvolvimento de aprendizagem.  

A aplicação dos jogos digitais na educação contribui para a formação de um 

sistema criativo. Gros (1998) afirma, 

A utilização de videogames permite o desenvolvimento das 

capacidades de retenção de informações e o estímulo à criatividade. 

Também desencadeia o planejamento de situações, a formulação de 
hipóteses e a experimentação, além de obrigar à tomada de decisões e a 

consequente confirmação ou invalidação das hipóteses criadas pelo 

jogador à medida que o jogo se desenrola. (GROS, apud MONTEIRO 

et al., 2013, p. 02) 

Para o psicólogo Mark Griffiths (2002), o uso do videogame ajuda a desenvolver 

habilidades em crianças com algum tipo de problema mental, os videogames já foram até 

mesmo utilizados no tratamento de crianças com déficit de atenção. 

De acordo com Vidale (2020), a FDA, agência que regula os remédios nos Estados 

Unidos, aprovou um videogame desenvolvido pela empresa de medicina digital 

americana Akili Interatcive Labs com o nome comercial EndeavorRx. O jogo é 

recomendado como tratamento médico para crianças com transtorno psíquico, déficit de 
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atenção e hiperatividade. O distúrbio é diagnosticado em crianças em torno de 7 a 8 anos 

e ainda por motivos desconhecidos ocorrem com maior frequência no sexo masculino.  

É reconhecido que os games causam efeitos colaterais, tais como: dor de cabeça e 

frustração, porém com consequências menos do que causam os remédios. Nos Estados 

Unidos é necessário receita médica para utilização dos jogos como tratamento. No Brasil 

ainda não temos autorização do ministério da saúde.  

A revista Current Biology, publicou a pesquisa realizada pela Universidade de 

Rochester, onde mostra que os jogadores de games de ação estilo Call of Duty 2, 

desenvolveram rapidez em tomar decisões. Ainda sobre o mesmo jogo, o professor de 

história Andersen Caribé o utiliza para aulas sobre a Segunda Guerra Mundial.  

Já o jogo Minecraft, que possui um estilo 3D e estimula a construção de blocos, é 

utilizado por escolas aprimorando a noção de perspectiva espacial, como também para 

montagens de moléculas nas aulas de Química.  

Os jogos de videogame estão cada vez mais tecnológicos e interativos, contudo, 

nas palavras de Adriano Natale, professor de Física na Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP), “Boa parte dos jogos desenvolve algo, mas é preciso limite de tempo de 

prática e que haja critério na seleção dos jogos”. (Centro de Referências em Educação 

Integral, 2017).  

2.4. Missão concluída: o jogo e a sociedade contemporânea  

O objetivo desse capítulo foi refletir sobre os jogos e a sociedade. Como vimos, 

os jogos vem dos primórdios, está enraizada em nossa cultura, faz parte da sociedade 

como um todo.  

Desde criança aprendemos a gostar dos jogos, brincadeiras com amigos, com 

primos, com pais. É uma atividade que traz prazer, alegria, realça o espírito. O jogo não 

distingue sexo, idade, nacionalidade, todos podem participar, basta querer. 

Neste capítulo, percebemos como os jogos de videogame fazem parte de nossa 

cultura, onde os jogadores participam em igualdade, diferentemente da própria realidade.  

Observamos também a importância do videogame no processo educacional. O 

ensino se torna mais atraente e faz com que os alunos tenham mais prazer e 

comprometimento com as aulas. Além de ser um grande aliado para o aprendizado de 

crianças com algum déficit mental.  

Assim, conhecemos a naturalidade dos jogos, a sua riqueza em unir povos, em 

criar amigos, expandir riquezas, instruir e entreter.  
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No próximo capítulo veremos sua importância do ponto de vista mercadológico.  

3. Capítulo 2: O marketing dentro do game 

No que se refere as influentes subculturas digitais, entendemos que o gamer deve 

ser considerado como uma, pois possui linguajar, comportamento, cultura própria. Na 

visão de Michael Solomon, “a identidade social é a parte do eu definida pelos grupos aos 

quais estamos afiliados. Os grupos exercem grande influência em nossas decisões 

individuais.” (2016, p. 405). 

Na mesma linha de reflexão, o autor afirma que “a teoria de identidade social 

defende que todos nós temos vários ‘eus’ relacionados aos grupos. Esses elos são tão 

importantes que pensamos em nós mesmos, não apenas como ‘eu’, mas também como 

‘nós’”. (2016, p. 406 – grifos do autor). Isso faz com que as pessoas que têm a mesma 

identidade que nós, sejam priorizadas numa relação. 

Os grupos mais importantes para a maioria das pessoas são aqueles que se 

constituem em função do gênero, idade e etnicidade. Quando escolhemos nosso modelo 

de vida tais como: religião, gênero musical, tipo de alimentação, atividade esportiva etc., 

estamos criando nossa identidade. Expressamos nossa identidade também na forma como 

consumimos produtos e serviços.  

Ainda nas palavras de Solomon,  

somos o que comemos, vestimos, digerimos, é razoável afirmar que 

nossas opções de consumo desempenham um papel importante na 

definição básica do que somos e com quem desejamos passar o tempo. 
Cada uma dessas categorias que “importam” é uma subcultura. (2016, 

p. 406). 

Com base nesses ensinamentos, podemos dizer que os jogadores de jogos digitais, 

os gamers, vivem em comunidades, eles interagem, compartilham conteúdos, 

conhecimentos sobre games. Esses jogadores se encontram em plataformas online, 

compartilham informações, criam laços afetivos uns com os outros, isso demonstra que 

os jogos influenciam na formação de suas identidades. Apesar do autor não apresentar a 

subcultura gamer, ela pode ser reconhecida como tal, por reunir todos os elementos que 

caracterizam uma subcultura. 

As marcas investem cada vez mais em marketing de influência. Pessoas que 

servem como referência para um consumidor - por exemplo, os jovens gamers - Os atuam 

de maneira direta na vida dos consumidores, pois as pessoas confiam na opinião e 

experiência de seus influenciadores. Os profissionais de marketing estão atentos e 
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procuram investir cada vez mais nos JMN: jovens, mulheres e netizens, as subculturas 

digitais mais importantes de acordo com Kotler, Setiawan e Kartajaya (2017), que, ainda 

de acordo com os autores, influenciam a cultura dominante.  

Os jovens são os primeiros a testar produtos novos. Eles não têm medo de 

experimentar serviços inovadores. São definidores de tendências, agentes de mudanças, 

as marcas buscam conhecer e investir cada vez mais neste tipo de consumidor. 

Muito embora nosso foco sejam os jovens gamers, é importante ressaltar o que os 

autores mencionam também sobre mulheres e netizens. A influência das mulheres sobre 

outras pessoas tem a ver com as atividades que exercem. Elas conversam com amigas, 

familiares, dão e buscam opiniões sobre a marca e o produto que pretendem consumir. 

São consumidoras exigentes e cautelosas, ao escolher qual marca ou produto comprar em 

diversas categorias, elas abafam a voz dos homens. Elas pesquisam a melhor opção, 

preço, qualidade, beleza etc., enquanto os homens acham essa tarefa árdua. 

Os netizens, por serem nativos digitais, também são bons influentes, eles se 

conectam com facilidade e compartilham informações. O desejo deles é estar conectado 

e contribuir. Eles se conectam, conversam e se comunicam. São contribuintes de conteúdo 

para o mundo online. 

Uma marca não consegue agradar todos os consumidores no mercado, pois nem 

todos gostam da mesma bebida, do mesmo veículo, do mesmo hotel, enfim, são gostos e 

consumidores diferentes. Assim, os profissionais de marketing fazem a segmentação do 

mercado, identificam e traçam os perfis dos grupos de compradores.  

 Os JMN são pesquisados e analisados por empresas, são segmentos muito 

influentes na era digital, ajudam os profissionais de marketing na segmentação do 

público-alvo.    

3.1. Marketing Digital 

O marketing publicitário é a estratégia utilizada pelas empresas para gerar lucros, 

através de pesquisas de mercado e campanhas publicitárias. O marketing explora, cria 

valor e chama a atenção do cliente, gera um relacionamento de lucros entre consumidor 

e empresa. 

Entre todas as definições de marketing o autor Philip Kotler estabelece uma 

distinção entre definições sociais e gerenciais. Sendo a definição social o papel de 

marketing na sociedade. Kotler afirma: “Marketing é um processo por meio do qual as 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a 
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criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.” (2000, p. 

30). 

Para Kotler, no marketing gerencial o importante não é vender, ele diz que vender 

é apenas a ponta do iceberg de marketing. O autor relata em seu livro uma passagem de 

Peter Drucker, um dos maiores teóricos da administração, onde ele diz que, 

Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de 

vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta 

é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço 

se adapte a ele e se vende por si só. O ideal é que o marketing deixe o 
cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto ou o 

serviço disponível. (apud KOTLER, 2000, p. 30). 

O marketing digital é diferente do marketing tradicional, pois é voltado para a 

promoção de uma marca na internet, envolve canais online e seus resultados são em tempo 

real. É a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais, é uma 

comunicação de forma direta com o público. Atualmente a maioria da população está 

conectada na internet e faz compras online, é impossível falar de marketing e esquecer o 

marketing digital.  

3.2. Marketing Digital nos games 

O marketing digital nos jogos é a divulgação de uma empresa, de produtos e 

serviços por meio dos jogos. Os videogames são a forma de entretenimento que mais 

cresce no mundo, os jogadores interagem por horas com seus jogos favoritos e também 

entre si, assim, os jogos são ótimas plataformas para ações de branded entertainment. 

Gabriel e Kiso definem essa estratégia como sendo “um tipo específico de conteúdo de 

entretenimento.” 

As plataformas sociais vêm impulsionando o mercado dos jogos. Uma dessas 

plataformas é o Facebook. As pessoas acessam o site para jogar. Jogos em plataformas 

de redes sociais são chamados de social games1. Os jogos FarmVille e Mafia Wars por 

exemplo, são grandes sucessos do Facebook. (GABRIEL; KISO, 2020, p. 322). 

Antes dos jogos sociais as pessoas apenas trocavam informações, a competição 

era restrita com as pessoas de seu perfil. Com os jogos sociais o público de games foi 

ampliado e modificada a rotina de seus usuários. O social games é uma plataforma valiosa 

tanto para o in-game advertising quanto para o advergaming. O advertainment, conteúdo 

                                                
1 Social games é uma espécie de game em uma rede social, onde é jogado online por vários 

participantes.  
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de entretenimento que promove produtos e o product placement insere produtos/marca 

nos conteúdos de entretenimento, essas ações chamamos de advergaming e in-game 

advertising respectivamente,  quando os conteúdos de entretenimento são os jogos. 

(GABRIEL; KISO, 2020, p. 322). 

Podemos citar um exemplo de advergaming o “Doritos VR Battle”, o jogo coloca 

o usuário em um universo de desafios cujo objetivo é achar os grandes Doritos. 

(GABRIEL; KISO, 2020, p. 320). 

Figuras 2 e 3: Jogo Doritos VR Battle  

     

Fonte: site oficial da Steam Community, disponível em 

https://steamcommunity.com/app/523180?l=portuguese. Acesso em 08/03/2022 

Um bom exemplo de in-game advertising é a ação Keeping Fortnite Fresh da 

Wendy's dentro do game Fortnite. Um avatar digital da Wendy foi criado para combater 

o mal da carne congelada. Ao invés de batalhar, a personagem entrou nas lanchonetes 

dentro do jogo, localizou os freezers e os destruiu. O objetivo era passar a mensagem 

que Wendy's não utiliza carne congelada em seus lanches. O site Twitch transmitiu a 

ação, onde milhões de pessoas puderam assistir. Com essa ação, os desenvolvedores do 

jogo trocaram todos os freezers por instalações com hambúrgueres frescos. (GABRIEL; 

KISO, 2020, p. 320). 

Figura 4: Ação da marca Wendy’s no jogo Fortnite 

https://steamcommunity.com/app/523180?l=portuguese
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Fonte: disponível em: https://www.dandad.org/awards/professional/2019/digital-

marketing/230673/keeping-fortnite-fresh/. Acesso em 08/03/2022 

Como afirma Martha Gabriel, “As ações de advergaming e in-game advertising, 

podem se beneficiar de quaisquer tecnologias que se apliquem a jogos, como plataformas 

de redes sociais, realidade aumentada, mobilidade ou qualquer outra. O mercado de 

games movimenta 152,1 bilhões de dólares anuais e tem sido fortemente impactado pelas 

plataformas sociais e móveis e se beneficiando da realidade aumentada”. (2020, p. 321, 

322).  

O G1 (2020) publicou uma matéria sobre uma pesquisa realizada pela Nielsen, 

onde demonstra o quanto a indústria dos jogos faturou em 2018, cerca de US$ 2,5 bilhões. 

O game de ação e tiro foi lançado em julho de 2017 e foi o jogo gratuito mais 

lucrativo de 2018, fatura também com a venda de itens virtuais, dinheiro virtual e passe 

de batalha sazonal, além das famosas danças e skins de personagens. O jogo é uma 

sensação mundial e as indústrias apostam cada vez mais nesse negócio.  

3.3. Bens virtuais  

Os bens virtuais são elementos digitais que podem ser conquistados ou 

comprados. Os jogadores pagam para adquirir algo, mesmo que seja virtual ou simbólico, 

apenas para possuir e usufruir virtualmente. Os jogadores são convidados a adquirir os 

bens virtuais em troca do seu dinheiro que também pode ser virtual. Esse dinheiro virtual 

são moedas que circulam em diferentes aplicativos (como os jogos), possuem um valor 

financeiro simbólico que é utilizado apenas no ambiente virtual. Essa ação parece estar 

atrelada à evolução do jogo. 

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/digital-marketing/230673/keeping-fortnite-fresh/
https://www.dandad.org/awards/professional/2019/digital-marketing/230673/keeping-fortnite-fresh/
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Para Rebeca Rebs (2012, p. 207), bens virtuais são “itens ou elementos formados 

por pixels que vinculam valores capitais para a sua aquisição.”. A autora,  citando em seu 

livro a visão do autor Hang, “bens são desejados e motivam os seus observadores á 

consumi-los pelo fato de atuarem no agrado aos sentidos dos sujeitos e ao serviço da 

realização pessoal que é agregada à mercadoria.”.  

Analisando o conceito dos autores, o consumo de bens virtuais pode ser 

interpretado como um processo de envolvimento com as mercadorias, ou seja, os objetos 

em jogo. Eles são adquiridos com a função de suprir desejos que podem ser individuais e 

coletivos. Ainda de acordo com a autora Rebeca Rebs, os bens virtuais podem ser 

classificados da seguinte maneira:  

a) Bens virtuais de diferenciação social: determina a identidade do usuário na rede. 

É o bem que o usuário adquire para se diferenciar diante do seu grupo.  

b) Bens virtuais de reputação social: tem ligação direta aos desejos e valores de um 

grupo social. Proporciona poder e status a seus proprietários, são bens de maior 

custo e maior dificuldade de serem adquiridos.  

c) Bens virtuais de satisfação pessoal: estão relacionados aos desejos pessoais dos 

usuários. O jogador do social game não deseja adquirir reputação ou 

diferenciação, é apenas o que o jogador deseja obter.  

d) Bens virtuais funcionais: têm participação direta na evolução do jogo. O jogador 

necessita adquirir este bem para passar de fase no jogo.  

Os bens virtuais em social games atuam como motivadores para os jogadores. Eles 

influenciam na formação da identidade dos usuários e satisfaz os desejos de consumo 

daqueles que o adquirem.  

3.4. Advergame x In-game Advertising  

Na técnica de advergame, os games são construídos pensando especialmente no 

marketing da marca, todo o conceito e design do jogo é voltado em promover determinada 

marca/serviço.  

De acordo com o grupo Arkade (2018), o primeiro advergame conhecido da 

história foi o jogo Pepsi Invaders, também chamado de Coke Wins, lançado em 1983 para 

o Atari 2600. A empresa que encomendou essa ação foi a Coca-Cola, o game foi uma 

adaptação de Space Invaders, onde originalmente os inimigos eram aliens e desta vez, 

foram colocados como as letras PEPSI. 
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Figura 5: Jogo Pepsi Invaders encomendado pela Coca-Cola 

 

Fonte: disponível em: http://www.atari2600.com.br/Atari/Roms/0WVI/Pepsi_Invaders. Acesso 

em 20/03/2021 

Podemos citar mais um exemplo de advergame com o jogo Chester Cheetah: To 

Cool To Fool, com o intuito de promover o salgadinho Cheetos utilizando o mascote 

Chester Cheetah. Nessa ação, o jogo não deixa explícito o produto da marca, mas o 

personagem consegue criar uma conexão com o jogador.  

Figura 6: Jogo Chester Cheetah: To Cool To Fool do salgadinho Cheetos (Elma Chips) 

 

Fonte: disponível em: https://gamefabrique.com/games/chester-cheetah/. Acesso em 20/03/2022 

Como já mencionado anteriormente nesta pesquisa, o in-game advertising insere 

marcas e produtos ao longo do jogo, podendo ser desenvolvido tanto para games online 

e offline, esse tipo de ação é dividido em duas maneiras, o in-game dinâmico, que 

possibilita aos anunciantes por mudar a maneira de como é exibida a publicidade de 

http://www.atari2600.com.br/Atari/Roms/0WVI/Pepsi_Invaders
https://gamefabrique.com/games/chester-cheetah/
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acordo com o horário e quantidade de acessos, e o in-game estático, que não existe essa 

possibilidade de mudança, pois ocorre nos jogos offline.  

O jogo Fifa da EA Sports é um jogo de futebol que remete exatamente as partidas 

do mundo real, desde os jogadores, torcida, campo e inclusive as placas de publicidades 

que também podemos perceber ao assistir pela televisão. O jogo citado é um ótimo 

exemplo de in-game advertising e podemos notar isso ao visualizar inúmeras 

marcas/empresas no decorrer de todo o jogo, seja no uniforme, na chuteira, na bola e no 

campo.  

Figura 7: Jogo Fifa com placa de publicidade no fundo do gramado 

 

Fonte: disponível em: https://www.gamereactor.pt/fifa-19-analise-nintendo-switch/. Acesso em 

20/03/2022 

Figura 8: Jogo Fifa com logo de marca no uniforme do jogador e placa de publicidade 

 

Fonte: disponível em: https://www.ligadosgames.com/fifa-19-celebracoes/. Acesso em 

20/03/2022 

https://www.gamereactor.pt/fifa-19-analise-nintendo-switch/
https://www.ligadosgames.com/fifa-19-celebracoes/
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Agora traçamos uma análise das ações de in-game advertising no game foco desta 

pesquisa, o Fortnite. O site brasileiro de tecnologia Tecnoblog (2020) publicou uma 

matéria que explica como são as temporadas do jogo, com conteúdos sazonais que variam 

de tempos em tempos. Um Passe de Batalha é lançado a cada nova temporada, onde os 

jogadores podem comprar e adquirir itens decorativos, skins de personagens e V-Bucks, 

o dinheiro virtual do jogo, para aqueles que não optarem pelo passe, podem apenas jogar 

com a versão gratuita, essa com menos conteúdo.  

A temporada 4 foi uma parceria com a Marvel e recebeu o nome de Guerra 

Interdimensional, colocando heróis como Homem de Ferro, Thor, Wolverine, Mulher-

Hulk e vilões como Mística e Doutor Destino. Sendo assim, podemos notar a inserção da 

Marvel dentro do jogo.  

Figura 9: Flyer temporada 4 do Fortnite com a Marvel 

 

Fonte: disponível em: https://dotesports.com/br/fortnite/news/herois-e-viloes-da-marvel-voltam-

a-loja-de-itens-de-fortnite-por-tempo-limitado. Acesso em 20/03/2022 

Outra ação de in-game advertising dentro do jogo Fortnite, foi a apresentação 

virtual do rapper americano Travis Scott, com sua turnê Astronomical. Em uma matéria 

publicada pelo G1 (2020), é relatado que o show foi visto diretamente no jogo por 12,3 

milhões de jogadores e alcançou 2 milhões de visualizações no Youtube e Twitch, outras 

duas plataformas que o show também foi transmitido.  

A Epic Games (2021) conta como funcionou a apresentação da cantora Ariana 

Grande, que também realizou um show dentro do jogo com a Turnê da Fenda, reunindo 

mais uma vez, milhares de jogadores. Esse tipo de ação mostrou-se muito vitoriosa. Em 

ambos os casos - Travis Scott e Ariana Grande - os shows virtuais conseguiram atrair 

https://dotesports.com/br/fortnite/news/herois-e-viloes-da-marvel-voltam-a-loja-de-itens-de-fortnite-por-tempo-limitado
https://dotesports.com/br/fortnite/news/herois-e-viloes-da-marvel-voltam-a-loja-de-itens-de-fortnite-por-tempo-limitado
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milhares de fãs que já eram jogadores, como também atrair novos usuários para o game. 

Essas ações são também verdadeiras vitrines para os trajes, acessórios, gestos e outras 

funcionalidades que passam a ser oferecidas como recompensas a serem conquistadas 

durante o jogo. Assim, podemos dizer que há um produto principal, os shows, e produtos 

acessórios que agregam valor.  

Figura 10: Flyer turnê Astronomical de Travis Scott no jogo Fortnite  

 

Fonte: disponível em: https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/astronomical. Acesso em 

21/03/2022 

Figura 11: Flyer turnê da Fenda de Ariana Grande no jogo Fortnite  

 

Fonte: disponível em: https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/fortnite-presents-the-
rift-tour-featuring-ariana-grande. Acesso em 21/03/2022 

https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/astronomical
https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/fortnite-presents-the-rift-tour-featuring-ariana-grande
https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/fortnite-presents-the-rift-tour-featuring-ariana-grande
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O propósito deste capítulo foi discutir o marketing dentro dos games. 

Demonstramos que os gamers podem ser considerados uma subcultura importante e 

muito influente. As marcas devem olhar com muito interesse para esse público. São early 

adopters, ou seja, gostam de testar e adotar novas tecnologias e estão imersos no mundo 

digital. Por essa razão, é fundamental investir no marketing digital para esse público-alvo. 

De forma especial, o marketing inserido dentro dos games pode alcançá-lo mais 

facilmente. E a estratégia do in-game advertising, que se diferencia do advergame, tem 

se mostrado um enorme potencial. Essa estratégia permite a conexão de vários mundos: 

o mundo digital, onde vivem os gamers, as empresas produtoras, artistas e celebridades, 

que não só usam os games como exposição para si mesmos, como também acabam 

aumentando a atratividade do próprio game, já que, de acordo com as Teorias do 

Comportamento do Consumidor (SOLOMON, 2016) são grupos de referência 

aspiracional.  

No próximo capítulo cruzamos o que vimos do ponto de vista teórico, com os achados de 

nossa pesquisa.  

4. Capítulo 3: Apresentação e análise dos dados 

Realizamos uma pesquisa quantitativa com o intuito de analisar a percepção dos 

jogadores sobre as inserções publicitárias nos jogos de videogame. O questionário foi 

respondido por 102 pessoas entre mulheres e homens de 13 a 58 anos. Abaixo, 

apresentamos os gráficos explicativos das respostas dos entrevistados.   

 

Você joga videogame? (102 respostas) 

 

Observamos que dos 102 entrevistados 81,4% jogam videogame. Isso demonstra 

um alto índice de pessoas que dedicam parte de seu tempo para o uso dessa prática. Os 

jogos são utilizados como entretenimentos independente do sexo ou idade, cultura ou 
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nacionalidade. A utilização dos jogos de videogame tem apresentado um crescimento 

mundial, os usuários se conectam e jogam com outros usuários ao redor do mundo.  

 

Qual seu sexo? (83 respostas)  

 

No contexto de gênero, com 71,1% temos o sexo masculino apresentando grande 

parte dos jogadores, o sexo feminino representou 28,9% das respostas para essa questão. 

Assim podemos observar que o público masculino está mais engajado com os jogos de 

videogame.  

 

Em que ano você nasceu? (83 respostas) 

 

A média de idade dos jogadores é da geração Z, entre 1997 a 2009, com 83,1%. 

Em seguida, respectivamente, temos a geração Y ou millenials de 1981 a 1996 

representando 10,8%, a geração X de 1965 a 1980 com 3,6% e por fim, com apenas 2,4% 

a geração baby boomers até 1964.  

 

Você já notou inserções publicitárias nos jogos de videogame? (83 respostas) 
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O gráfico acima representa o percentual de jogadores que já notaram ou não, 

inserções publicitárias nos jogos de videogame. Percebemos que um alto número de 

jogadores já perceberam essas inserções, dentre eles 88% e apenas 12% não visualizaram 

esse tipo de publicidade nos jogos.  

 

Responda a essa questão se você respondeu sim na questão anterior, você se 

lembra de qual jogo? (74 respostas) 

 

Este gráfico demonstra em quais jogos de videogame, os jogadores já notaram 

alguma publicidade. Dos entrevistados, 74 pessoas responderam que notaram publicidade 

inserida nos jogos. Dentre os jogos apresentados na pesquisa, 64,9% disseram ter visto as 

publicidades no jogo Fifa, 62,2% no jogo Fortnite, 28,4% no NBA, 17,6% visualizaram 

no Forza Horizon, 21,6% no League of Legends, 1,4% no jogo Final Fantasy e 27% 

visualizaram as inserções em outros jogos de videogame. Isso demonstra que a 

publicidade está inserida em diversos jogos e percebida por seus usuários e é importante 

para nossa pesquisa pois legitima o jogo Fortnite em nossa pesquisa pelo alto índice de 

lembrança (62,2%). 

 

Você joga ou já jogou Fortnite? (83 respostas) 
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Após a questão anterior, realizamos uma seção específica para o jogo Fortnite, 

como mostra o gráfico acima. Para dar início, a primeira análise questiona se o 

entrevistado joga ou já jogou o jogo Fortnite, para as respostas “sim”, obtivemos 72,3%, 

para aqueles que nunca jogaram, 27,7%. Para o entrevistado que respondesse “não”, a 

seção Fortnite não era mais apresentada e a próxima página apresentava a seção final - 

ainda veremos abaixo. 

 

Em relação especificamente ao jogo Fortnite, assinale o que você se recorda de ter 

visto no game (60 respostas) 

 

Como dito anteriormente, o gráfico acima faz parte da seção Fortnite, sendo assim, foi 

questionado quais inserções publicitárias o jogador se recorda de ter visto no game. Com 

88,3% a inserção mais vista foi a turnê Astronomical do rapper Travis Scott, em seguida 

com uma diferença de apenas 3%, a inserção que apresentou 85% das respostas, foi a 

parceria da Marvel com o game para a criação da temporada 4. Seguindo nesse contexto, 

a parceria da DC representa 52,3%, logo após com 50% temos a parceria dos times de 

futebol com a Epic Games, 40% dos jogadores se recordam de ter visto a turnê da cantora 

Ariana Grande, 28,3% viram a campanha da Wendy’s no game, 25% com a campanha da 

Fanta e apenas 1,7% não se recordam de ter visto nenhuma das inserções citadas.  
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Ainda especificamente sobre o game Fortnite, assinale a alternativa que melhor 

descreve a sua opinião sobre a publicidade nesse game (60 respostas) 

 

A última questão da seção Fortnite, analisa a opinião desse público-alvo sobre as 

inserções dentro do game. 60% dos respondentes afirmam que a publicidade não altera a 

jogabilidade e que não há nenhum problema. 36,7% responderam que a publicidade 

interfere, porém, é interessante tê-las nos jogos de videogame. 3,3% acreditam que a 

publicidade não interfere, mas que não gostam. Essa questão é altamente relevante, pois 

significa que 96,7% dos respondentes aprovam a publicidade no jogo. Mesmo aqueles 

que afirmam que ela interfere na jogabilidade, afirmam que o jogo fica mais interessante. 

Logo, esse ambiente é muito importante para as marcas.  

Após essa questão, a seção Fortnite foi encerrada para que o questionário 

prosseguisse. 

A seção a seguir esteve aberta para todos, independente de quem respondeu ou 

não, a seção Fortnite. Para essa questão, foram colocadas escalas de Likert até o fim do 

questionário, onde os respondentes marcaram seu grau de concordância sobre as frases.  

 

Em relação aos games de forma geral, assinale seu grau de concordância sobre as 

seguintes frases: 

Considero que a publicidade atrapalha minha experiência com o game (83 

respostas) 
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A escala de Likert foi estabelecida de 0 a 5, onde 0 representa “discordo 

totalmente” e 5 “concordo totalmente”. Para a frase do gráfico acima, 49,4% discordam 

que a publicidade atrapalha a experiência com o game. Na sequência, 18,1% marcaram o 

número 1, 15,7% o número 2, 7,2% escolheram marcar o número 3, e com porcentagens 

iguais de 4,8% para os números 4 e 5 onde concordam totalmente com a frase.  

 

Considero que a publicidade atrapalha a jogabilidade do game (83 respostas) 

 

Este gráfico apresenta que 51,8% dos usuários de videogame discordam que a 

publicidade atrapalha a jogabilidade do game. 16,9% optaram pelo número 1. Já 13,3% 

tiveram como escolha o número 2. Em seguida vem o número 3 com 9,6%, o número 4 

teve a porcentagem de 6% e para finalizar, o número 5 foi a escolha de 2,4%. 

 

Para mim, a publicidade no game faz o jogo parecer mais próximo ao mundo real 

(83 respostas) 
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Nessa questão, 28,9% dos jogadores concordam totalmente que a publicidade no 

game faz o jogo parecer mais próximo ao mundo real. 19,3% concordam e marcaram a 

escala 4, 18,1% escolheram assinalar a escala número 3, 19,3% a escala 2 e 9,6% 

discordam totalmente, seguido de 4,8% que também discordam da frase colocada.  

 

A presença da marca favorece a sua imagem (83 respostas)  

 

Em relação a frase acima, 51,8% concordam totalmente que a presença da marca 

no jogo favorece sua imagem, seguida da escala 4 com 20,5% que concordam com essa 

afirmação. 14,5% escolheram a escala 3, 4,8%a escala de número 2 e respectivamente 

3,6% e 4,8% que discordam e discordam totalmente.  

 

Fico mais disposto a comprar das marcas que aparecem nos games 
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Para finalizar, a última frase afirma que o jogador fica mais disposto a comprar das marcas 

que aparecem nos games. Para essa afirmação, 30,1% concordam totalmente, já 27,7% 

estão representados na escala 3, logo depois com porcentagens iguais de 15,7% temos a 

escala 4 onde concordam e a escala 2. 6% discordam e 4,8% discordam totalmente.  

Após a realização da pesquisa, de acordo com os gráficos podemos perceber que 

os jogos de videogame são uma grande atração que envolve homens e mulheres de 

diversas idades. Verificamos também que a inserção da publicidade dentro dos jogos é 

visualizada por boa parte dos usuários e confirmado pela maioria que ela não altera a 

jogabilidade do jogo, não atrapalha a experiência, faz o jogo parecer mais próximo ao 

mundo real, que a presença da marca favorece sua imagem e os jogadores têm mais 

interesse em adquirir estas marcas. Estes são indicativos importantes para que as empresas 

e as agências de publicidade considerem seriamente os games como ambientes propícios 

para comunicar, via publicidade, com seu público-alvo de consumidores. 

5. Capítulo 4: conclusão final 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a publicidade dentro dos games e 

para isso analisamos especificamente o game Fortnite.  

O problema de pesquisa era o seguinte: 

1) Analisar qual a percepção dos jogadores em relação a publicidade inserida nos 

jogos de videogame 

Ou seja, o que eles pensam a respeito desta inserção publicitária, se elas são 

importantes, se atrapalham, se eles (os jogadores) percebem essa publicidade. Nossa 

pesquisa respondeu a essa pergunta, pois identificamos que 88% dos jogadores 

entrevistados visualizam a inserção da publicidade dentro dos jogos de videogame, sendo 
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62,2% visualizaram no jogo Fortnite e 25,8% dos entrevistados visualizaram em outros 

jogos.  

Perguntamos também para os jogadores de Fortnite se a publicidade inserida 

atrapalha a jogabilidade, a resposta de 60% dos entrevistados é afirmativa de que não 

atrapalha e que eles não veem nenhuma alteração na maneira como jogam. Já 36,7% 

acreditam que altera, mas acham importante. Assim, chegamos em 96,7% que aprovam 

totalmente da inserção publicitária no jogo.  

Os entrevistados responderam também que se sentem mais estimulados a adquirir 

produtos de marcas que visualizam no jogo. Disseram que as marcas que visualizam no 

momento que estão jogando fixam com mais facilidade em suas memórias, pois elas são 

vistas diversas vezes enquanto jogam.  

De acordo com as respostas de nossos entrevistados, foi possível avaliar que a 

inserção da publicidade no jogo é vista, reconhecida e é importante.  

Os objetivos específicos de nossa pesquisa eram os seguintes: 

1) Estudar e identificar as ações de comunicação e marketing nos games 

2) Descrever como ocorre o processo de in-game advertising, dentro do jogo 

Fortnite  

3) Apresentar o advergame e como ele funciona  

Estes objetivos também foram atingidos, identificamos como o marketing digital 

é muito bem utilizado nos jogos para divulgação de empresas. Vimos que o marketing 

inserido nos games proporciona uma comunicação direta com o público na divulgação de 

produtos e marcas.   

Demonstramos o processo de in-game advertising nos jogos de videogame e em 

especial, no game Fortnite. Foram apresentados alguns exemplos, dentre eles, a ação 

Keeping Fortnite Fresh da Wendy’s, visualizada por milhões de pessoas, a apresentação 

virtual do rapper americano Travis Scott, com um show visto diretamente no jogo por 

12,3 milhões de jogadores. 

O in-game advertising insere marcas e produtos ao longo do jogo. Observamos 

que as empresas estão com o olhar cada vez mais atento para este tipo de publicidade. Ao 

apresentarmos o advergame mostramos como os games são construídos pensando 

diretamente na marca e a intenção específica em promovê-la. Citamos exemplos da Coca-

Cola e do salgadinho Cheetos.  
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Apresentamos o advergame x in-game advertising como forma de marketing e 

publicidade nos jogos, suas diferenças e semelhanças, como as marcas/serviços são 

promovidos através dos jogos de entretenimento.  

Aprendemos com nossa pesquisa que videogame não é somente coisa de criança, 

não pode ser visto apenas como brincadeira ou passatempo, ele faz parte de nossa cultura. 

Vimos como o videogame está sendo utilizado no processo educacional, seu uso estimula 

o aprendizado e como ele auxilia crianças com déficit de atenção e hiperatividade.  

Conseguimos entender que os jogos têm o poder de unir pessoas, povos, sem 

distinção de classe social, sexo, idade, nacionalidade, cultura. Ele existe e quem desejar 

pode jogar.   

Finalizamos com a conclusão da grande importância da publicidade nos games, 

como ele é visualizada por seus usuários. Demonstramos através de nosso gráfico etário 

que as gerações Y e mesmo a X são usuários frequentes de games e, portanto, 

consumidores com potencial de compra, pelo menos do ponto de vista etário.  
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