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RESUMO 

Dentro deste trabalho, foi analisado o caso do jogador de World of Warcraft, John Pyle, 

e as associações de imagem de marca que os e-atletas amadores tem em relação a ele. 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância do patrocínio 

como ferramenta de marketing, esta, que igualmente auxilia na criação de uma marca 

forte podendo vir a ser de extrema utilidade tanto para o mercado publicitário, como 

para o próprio atleta profissional do e-sport. O caminho escolhido para a organização do 

referencial teórico se dá a partir da história do esporte, bem como a sua legislação e 

organização, partindo assim, para a questão do esporte eletrônico vs. o jogo eletrônico. 

Segue-se com Brand Equity e o trabalho de seus conceitos para a construção de uma 

marca forte, assim, como a ferramenta do patrocínio em uma plataforma em parte não 

usual pelo mercado brasileiro: o jogador de esporte eletrônico como veículo de 

comunicação. Seguindo, explicita-se a história do World of Warcraft e da Intel, 

seguidas pela história do jogador John Pyle, até se adentrar na metodologia e análise dos 

dados que são seguidos pelas considerações finais. O presente trabalho tem caráter 

exploratório e natureza mista. Justifica-se mediante a duvida sobre o papel que o 

patrocínio do jogador de World of Warcraft agrega ao valor de marca da Intel. 

 

Palavras - Chave: Esporte Eletrônico. World of Warcraft. John Pyle. Brand Equity. 

Patrocínio.  
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ABSTRACT 

In this study, we examined the case of the World of Warcraft player, John Pyle, and the 

associations that the brand image and amateur athletes have towards him. This research 

project aims to demonstrate the importance of sponsorship as a marketing tool, this, 

which also helps in creating a strong brand and can prove to be extremely useful for 

both the advertising market, as for the professional electronic sport athlete. The path 

chosen to organize the theoretical framework is given from the story of the sport and its 

rules and organization, thus leaving to the issue of electronic sport vs. the electronic 

game. Follows up with Brand Equity and the work of its concepts for building a strong 

brand, as well as the tool of sponsorship in an unusual platform in part by the Brazilian 

market using the sponsored electronic sport player as a vehicle for electronic 

communication. Following, explains the history o the game World of Warcraft and 

Intel, followed by the history of John Pyle, until we get into the methodology and data 

analysis that are followed by concluding remarks. This study is exploratory and mixed 

nature. Justified by doubts about the role that sponsorship of the World of Warcraft 

player adds to the Intel's brand value. 

 

Keywords: Electronic Sport. World of Warcraft. John Pyle. Brand Equity. Sponsorship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Pirâmide da marca (Kotler)_______________________________________34 

Figura 2: Primeira Logomarca Intel________________________________________39 

Figura 3: Logomarca Intel Inside_________________________________________ 40 

Figura 4: Logomarca Intel + Apple________________________________________41 

Figura 5: Logomarca Intel Leap Ahead_____________________________________41 

Figura 6: Logomarca World of Warcraft____________________________________42 

Figura 7: Logomarca WoW (Burning Crusade)_______________________________43 

Figura 8: Logomarca WoW (Wrath of the Lich King)__________________________43 

Figura 9: Logomarca WoW (Cataclysm)____________________________________43 

Figura 10: Raças novas World of Warcraft__________________________________45 

Figura 11: Questionário A-1______________________________________________46 

Figura 12: Questionário A-2______________________________________________48 

Figura 13: Questionário A-3______________________________________________49 

Figura 14: Questionário A-4______________________________________________50 

Figura 15: Questionário A-5______________________________________________50 

Figura 16: Questionário A-6______________________________________________51 

Figura 17: Questionário A-7______________________________________________52 

Figura 18: Questionário A-8______________________________________________53 

Figura 19: Questionário A-9______________________________________________54 

Figura 20: Questionário A-10_____________________________________________55 

Figura 21: Questionário A-11_____________________________________________56 

Figura 22: Questionário B-1______________________________________________57 

Figura 23: Questionário B-2______________________________________________59 

Figura 24: Questionário B-3______________________________________________61 



8 

 

Figura 25: Pirâmide de Lealdade à Marca___________________________________62 

Figura 26: Questionário B-4______________________________________________63 

Figura 27: Questionário B-5______________________________________________64 

Figura 28: Questionário B-6______________________________________________65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 

Apêndice A: Questionário A_____________________________________________74 

Apêndice B: Questionário B______________________________________________76 

Apêndice D: Roteiro questionário John Pyle_________________________________78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A: Tabela de premiações da CPL____________________________________79 

Anexo B: E-mail das respostas do questionário realizado com John Pyle_________________81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

     SUMÁRIO 
   

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

1 A HISTÓRIA DO ESPORTE ................................................................................. 18 

1.1 A ORGANIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DO ESPORTE NO BRASIL ........ 20 

2 O JOGO ELETRÔNICO  x  O ESPORTE ELETRÔNICO ............................... 24 

2.1 AMADORISMO X PROFISSIONALISMO ................................................... 26 

2.2 PERFIL DOS HARDCORE PLAYERS BRASILEIROS ................................. 27 

3 BRAND EQUITY - CRIANDO E FORTALECENDO UMA MARCA ............. 30 

4 INTEL E WORLD OF WARCRAFT - HISTÓRIA E INFORMAÇÕES ......... 39 

4.1 A HISTÓRIA DA INTEL ................................................................................ 39 

4.2 POR DENTRO DO WORLD OF WARCRAFT ............................................. 42 

5 A HISTÓRIA DE JOHN PYLE ............................................................................. 46 

6 METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS .................. 47 

6.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO A ............................................................... 47 

6.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO B ............................................................... 57 

6.3 Análise do questionário para com o jogador John Pyle ................................... 66 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 69 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 71 

APÊNDICE A ............................................................................................................. 74 

APÊNDICE B ............................................................................................................. 76 

APÊNDICE C ............................................................................................................. 78 

ANEXO A ................................................................................................................... 79 

ANEXO B .................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

  O assunto tratado neste estudo monográfico explora uma questão pouco revelada 

no mercado brasileiro de games, que são os e-sports, esportes virtuais que podem ser 

jogados on-line ou mesmo em LAN (Local Area Network) 
1
 e que, assim como o 

esporte real/físico, tem campeonatos e rankings nas suas diversas modalidades. 

Campeonatos em LAN são eventos realizados em locais com vários 

computadores interligados na mesma rede, os quais movimentam uma indústria de 

bilhões de dólares anuais com premiações, investimentos, imagens de marca e 

patrocínios
2
. Existem equipes do ramo nas quais cada jogador fatura mensalmente uma 

quantia de até R$ 12.000,00
3
 como salário, que são recebidos dependendo de qual 

organização eles defendem e quais patrocinadores estão por trás de determinadas 

equipes. Estas equipes são organizações internacionais voltadas ao esporte eletrônico, 

assim como times de futebol elas possuem nome, visão, missão, patrocinadores, pagam 

salários aos seus jogadores tendo torcedores e seguidores, como por exemplo a guilda
4
 

finlandesa de World of Warcraft chamada Paragon, que é patrocinada e assalariada 

pelos seus patrocinadores principais, a SteelSeries e a ASUS
5
. Os estilos mais jogados 

pelos jogadores profissionais são: FPS
6
 (First Person Shooting), MMORPG

7
 (Multi-

Massive Online Role Playing Game), RTS
8
 (Real Time Strategy), jogos de esportes 

(futebol) e jogos de corrida, estes que não possuem sigla ou classificação específica
9
. 

Todas as  categorias citadas possuem campeonatos, tanto regionais, nacionais como 

mundiais, como por exemplo a World Cyber Games, que tem etapas regionais, 

                                                           
1
 LAN é a sigla inglesa da expressão Local Area Network e designa uma rede local de computadores. É 

geralmente utilizada nas empresas para interligação local dos seus computadores. Existem várias 

tecnologias que permitem a criação de uma rede local, entre as quais a Ethernet e a Token Ring. 
2
 Pode ser encontrado em: < 

http://www.moodle.ufba.br/file.php/2/Games/games_arte_oglobo08052011_25_60_3_36025_pdf_36025.

pdf>. 
3
 Dados disponíveis no documentário FRAG (2008), disponível em: 

<http://v.youku.com/v_show/id_XMTIyODM3NDY0.html>. 
4
 Guildas são agrupamentos de jogadores que realizam a atividade de jogar online com o mesmo 

propósito (superar desafios ou ganhar guerras). 
5
 Disponível em: <www.paragon.fi>. 

6
 A sigla FPS significa First Person Shooting, que é a classificação de todos os jogos de tiro em primeira 

pessoa (câmera em primeiríssimo primeiro plano). 
7
 A sigla MMORPG significa Multi-Massive Online Role Playing Game, que foi criada a partir dos 

primórdios do RPG, tendo como significado “Jogo de dados rolados jogado multi usuários 

massivamente”. 
8
 A sigla RTS significa Real Time Strategy, que em português seria “Jogo de estratégia em tempo real”, 

que é o estilo de jogo mais jogado nos países asiáticos. 
9
 Conceitos disponíveis 

em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAneros_de_jogos_eletr%C3%B4nicos>. 
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nacionais e mundiais, em diferentes datas que servem como qualificatórias, dentre todas 

as modalidades. 

Para o esclarecimento do assunto, foi necessário entender o que é considerado 

jogo eletrônico. Para o autor da presente pesquisa, o jogo eletrônico é um software
10

 que 

tem como finalidade proporcionar entretenimento para o usuário.  

  Sabendo que o e-sport, ou esporte eletrônico é um termo geral para o ato de 

jogar jogos eletrônicos competitivamente
11

, é possível ver uma ligação bem próxima do 

que acontece no mercado dos esportes reais (ressalta-se que "esportes reais" são os 

esportes tradicionalmente jogados, como futebol, basquete, vôlei, entre outros)  - vários 

jogadores assinam contratos bilionários com seus patrocinadores e estes, em busca de 

uma imagem ideal para seu produto/marca, procuram agregar valor utilizando da 

imagem de um desportista famoso/ídolo do segmento esportivo. Por exemplo, a imagem 

da Nike geralmente é associada com jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Tiger 

Woods, Roger Federer e muitos outros, porém o público em geral não sabe ao certo o 

retorno que a imagem destes jogadores trazem para a imagem de marca da empresa 

patrocinadora. Em 2010 a Forbes
12

 realizou uma pesquisa sobre as marcas mais fortes e 

rentáveis em nível mundial e constatou que, o golfista Tiger Woods agrega um valor 

(retorno) para a empresa Nike de aproximadamente 82 milhões de dólares. Na mesma 

pesquisa também, a Forbes afirma que no final do ano de 2009, 90% da renda de $ 18.4 

bilhões de dólares foi atribuída ao merchandising associado com a Nike Golf
13

. Ao 

pensar em Adidas, o público poderá assimilar a imagem de jogadores como Lionel 

Messi e David Beckham, o que acontece exatamente quando o jogador do esporte 

eletrônico associa, por exemplo, a marca ZowieGear
14

 com o jogador Emil Christensen 

                                                           
10

 Software, é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 

contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 

tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica 

digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 
11

 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_sports>. 
12

 Disponível em: < http://www.forbes.com/2010/02/03/most-powerful-sports-names-tiger-woods-nike-

cmo-network-sports-brands.html>. 
13

 Nike Golf é a linha de produtos da Nike para jogadores e ou simpatizantes do esporte Golf. 
14

 Emil Christensen, mais conhecido como “Heaton” no mundo on-line, foi um dos mais importantes 

jogadores de Counter-Strike de todos os tempos, sendo este um jogador que sempre deu incentivo e força 

para o e-sport. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Christensen>. 
14

 Marca criada por Emil Christensen que foca em estudos sobre anatomia, conforto e precisão dos 

equipamentos utilizados pelos jogadores, como mouse, teclado, fones de ouvido e sub-acessórios. 

Disponível em: <www.zowiegear.com>. 
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“Heaton”
15

, este que é o criador da marca, utilizou de sua própria imagem em benefício 

de sua nova marca de produtos.  

 A escolha deste tema é dada pelo fato de que cada vez mais o e-sport é visto 

como um importante meio para investir e reforçar a marca de diferentes tipos de 

empresa, tomando como ponto principal a questão da imagem de uma marca. Empresas 

como NVIDIA, ATI, Red Bull, Adidas, entre outras, possuem somadas um 

investimento anual de US$ 32.000.000,00 em publicidade, gerando uma inquietação, 

que também é válida para os acadêmicos e profissionais do curso de Publicidade e 

Propaganda, pelo fato de os profissionais do ramo conhecerem os possíveis resultados 

em termos de valor de marca e o investimento neste novo veículo de comunicação (o 

jogador do e-sport patrocinado)
16

. O estudo aprofundado de patrocínio de jogadores 

como de estratégia de marketing para aumentar o valor de marca pode vir a ser de 

bastante utilidade para empresas brasileiras que optam pelo investimento em projetos de 

patrocínio de e-atletas no esporte eletrônico. 

Ao observar o esporte eletrônico, o e-sport, o investimento e o retorno que os 

contratos de patrocínio trazem à empresa são desconhecidos pelo público em geral, o 

que possibilita adentrar neste universo e realizar uma pesquisa que mostre a associação 

de um jogador do universo online com a sua empresa patrocinadora. Para este estudo 

monográfico, foi feita a escolha do jogador de World of Warcraft John Pyle e o retorno 

de imagem de marca que este traz para a sua patrocinadora, a marca Intel. Podemos 

citar como exemplo desta interação grandes jogadores do mundo online, como "Athene" 

e "Fatal1ty", com produtos de várias linhas de equipamentos, softwares, hardwares ou 

até mesmo de produtos diferenciados como energéticos (Red Bull), grifes (camisetas, 

bonés, casacos) entre outros produtos de várias empresas patrocinadoras. Destaca-se 

também o grande investimento que os organizadores dos campeonatos realizam para o 

pagamento das premiações dentro das modalidades, e que como exemplo, pode ser 

citado o campeonato da Intel Extreme Masters III em 2008, que investiu com 

                                                           
15

 Emil Christensen, mais conhecido como “Heaton” no mundo on-line, foi um dos mais importantes 

jogadores de Counter-Strike de todos os tempos, sendo este um jogador que sempre deu incentivo e força 

para o e-sport. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Christensen>. 
16

 A publicidade no eletronic esport teve sua primeira inserção no ano de 1999, quando a Nvidia investiu 

cerca de $ 12.000,00 mensais em um contrato com o jogador de QuakeWorld “Fatal1ty” e também os 

custos de toda sua carreira, condicionando passagens, estadia e treinos dentro do patrocínio. Disponível 

em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Fatal1ty>. 
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premiações cerca de US$ 750.000,00 em apenas duas modalidades de jogos (World of 

Warcraft e Counter-Strike 1.6).
17

  

Um dos pontos mais motivadores à escolha deste tema foi a grande 

responsabilidade que o jogador possui em relação a seus patrocinadores, assim como 

tudo que envolve este recente método de aplicar o patrocínio como ferramenta de 

marketing no esporte eletrônico. A grande quantidade de seguidores no canal do jogador 

John Pyle no YouTube mostra que a visibilidade realmente existe e, de fato, é bastante 

grande. Podemos identificar que seu canal (www.youtube.com/johnsju) possui 224.178 

inscritos e tem um total de 445.675.92 exibições de vídeos (soma das visualizações de 

todos os vídeos carregados para a página). 

Para exemplificar a questão do marketing inserido no esporte eletrônico, 

podemos citar o caso específico do jogador “Fatal1ty”, famoso mundialmente por ser 

três vezes consecutivo campeão do mundial de QuakeWorld
18

, abrindo assim caminhos 

para seu primeiro contrato, com a empresa “3DFX”
19

, quando a mesma lançou placas de 

processamento gráfico com o nome e a foto do jogador, criando uma associação da 

imagem do jogador com o produto.
20

 

      Também a título de exemplo, em 2008, a CIG (China Internet Gaming 

Organizing Committee)
21

 conseguiu em parceria com a GGL Global Gaming
22

 que o 

esporte eletrônico utilizasse o logo das olimpíadas daquele ano
23

, como narra David 

Kirkpatrick para a revista Fortune:
24

 

 
Organizações chinesas estão permitindo que a GGL use a logomarca oficial 

dos anéis das Olimpíadas para a promoção e a imagem de um grande torneio de 

                                                           
17

 Disponível em: < http://game-on.intel.com/ara/events/masters/default.aspx>. 
18

 Quakeworld é um jogo de computador de tiro em primeira pessoa, criado pela Id Software e lançado 

em 1996. Foi criado após a bem sucedida franquia de Doom, tendo sido bem recebido pelo público e 

crítica, tendo mais de quatro milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. 
19

 A 3dfx foi a pioneira no ramo de processamento gráfico para computadores pessoais. 
20

 Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Fatal1ty>. 
21

 O CIG é uma organização lançada pelo Ministério da Indústria da Informação chinesa, suportado pelos 

operadores de telecomunicações e organizados pelo grupo PPTNA, sob o consorcio da Microsoft, IBM e 

Intel. A CIG tem como conteúdo a prática, exibições, discussões e encontros para promoção, regulação e 

desenvolvimento dos esportes digitais no país. É a mais famosa entidade chinesa no assunto, de âmbito 

nacional e de alto nível.  É a primeira entidade vinculada a um país a reconhecer o esporte eletrônico 

como um esporte 
22

 Empresa responsável pela criação de vários campeonatos em diferentes modalidades do esporte 

eletrônico. Disponível em: <www.ggl.com>. 
23

 2008 Digital Games” Global Videogaming Tournament to Culminate in Shanghai at Official 2008 

Olympic Games Welcome Event. 
24

 KIRKPATRICK, David. Video games meet the China Olympics. Disponível em 

<http://money.cnn.com/2008/02/15/technology/kirkpatrick_ggl.fortune/index.htm?postversion=20080215

15>. 
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jogos on-line, que coincidem justamente com a mesma data dos quatro 

primeiros dias dos jogos olímpicos de verão, que será chamado de “The Digital 

Games”. Os jogos não serão situados na cidade de Beijing, mas sim em 

Shanghai, aonde serão disputadas as partidas de futebol. Como parte do evento, 

a GGL pretende aplicar o formato da Copa do Mundo de futebol nos meses 

anteriores às Olimpíadas, com qualificatórias nacionais que levam os 

vencedores para a competição global em Shanghai. [...] para a GGL e 

aparentemente para a China, vídeo-game é coisa séria. “Este evento vai ser 

coberto em massa pela mídia.”, garante Fong Hong, que é o general honorário 

da secretaria do comitê de organizações de jogos on-line da China, editor de 

um jornal de imensa circulação, chamado Netizen e também, um empregado do 

Ministério chinês da Indústria de Informação.
25

 

 

 Com esse investimento que a GGL realizou em parceria com o governo chinês, é 

possível identificar que existe muito espaço para o investimento no setor e que, se for 

realizado com consciência e planejamento adequados, podem trazer um retorno 

satisfatório para os investidores. 

 Baseando-se no contexto trazido, o objetivo deste trabalho é, portanto, 

analisar como o patrocínio que a Intel dá ao jogador John Pyle se reverte em valor da 

marca no contexto do Brand Equity, ou seja, identificar se existe uma relação entre a 

imagem de marca da Intel e a imagem do jogador John Pyle. Também será analisado o 

retorno de imagem de marca que a Intel tem para os usuários brasileiros ao patrocinar o 

jogador de World of Warcraft John Pyle. O mapeamento dos hardcore players 

brasileiros
26

 e a identificação da imagem de marca que os jogadores de World of 

Warcraft associam em termos de valor ao jogador John Pyle também serão analisados. 

 Dessa forma, o trabalho está constituído de modo que o Capítulo 1 introduz 

uma apresentação sobre a história do esporte, a legalização e organização do esporte no 

Brasil e a relação entre jogador profissional e amador. Já  no Capítulo 2, o conceito de 

jogo eletrônico e do esporte eletrônico são profundamente apresentados de forma que 

facilite o entendimento do universo aqui tratado, assim como o estudo do perfil dos 

hardcore players. Seguindo, no Capítulo 3, são  apresentados os fundamentos do Brand 

Equity, que é a base para a análise realizada, trazendo no Capítulo 4 a história da 

empresa Intel e do jogo World of Warcraft. O capítulo 5 traz informações sobre a 

                                                           
25

 KIRKPATRICK, David. Video games meet the China Olympics. Disponível em 

<http://money.cnn.com/2008/02/15/technology/kirkpatrick_ggl.fortune/index.htm?postversion=20080215

15>. Livre tradução do autor. 
26

 Hardcore Players são os jogadores que passam mais de 4 horas por dia realizando a atividade de jogar 

jogos eletrônicos, muitas vezes abdicando de sua vida social para a prática do esporte eletrônico. 
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história e a trajetória do jogador John Pyle. As escolhas metodológicas e a execução da 

pesquisa são esclarecidos e apresentados no capítulo 6.  
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1   A HISTÓRIA DO ESPORTE 

 

 

Para que seja construído o raciocínio necessário em relação ao tema do presente 

capítulo, deve-se ressaltar, que na antiguidade (meados do séc. VIII A.C), como diz 

NETO (2005), só eram considerados esportes as atividades recreativas praticadas 

livremente, ligadas a luta do homem pela sobrevivência, como os atos de correr, saltar, 

lançar objeto à distância, caçar, nadar. Contrapunham-se aos jogos, competições 

atléticas organizadas de acordo com regras determinadas. O surgimento do esporte é 

paralelo ao surgimento da civilização. O termo esporte foi inicialmente usado para 

representar atividades meramente recreativas. No entanto, com a evolução social passou 

a ser usado para formas específicas em que haja desempenho físico. A crescente 

aglomeração populacional nas cidades propiciou o interesse pelas atividades físicas, e a 

existência de uma população estável possibilitou a formação de equipes e a organização 

de competições segundo regras determinadas, regidas por órgãos locais ou nacionais. 

  Seguindo o mesmo raciocínio, Elias (1987, p.45) sustenta que “a transformação 

para esporte propriamente dito, também é uma conseqüência do processo de civilização 

em razão de uma necessidade de regularização e diferenciação de seus membros.” 

 A distinção entre esportes e jogos hoje é menos clara, e com freqüência os dois 

termos são usados de forma indistinta. Contudo, segundo Elias (1987, p.16) “o esporte 

se iniciou na Inglaterra e espalhou-se pelo mundo em razão da revolução industrial, pela 

difusão entre os trabalhadores da forma de ocupação de seus tempos livres.”, o que dá 

origem aos padrões e moldes do esporte que conhecemos atualmente. 

Como citam Starepravo & Nunes: 

 

É possível que, tanto a industrialização como a desportivização, tenham sido 

sintomáticas de uma transformação mais profunda das sociedades européias, 

que exigia de seus membros uma maior regularidade e diferenciação de 

comportamento. É neste sentido que Elias conduz seus estudos, considerando 

o esporte como conseqüência/produto do processo de civilização que a 

sociedade européia começou a sofrer a partir do século XV. A sociedade 

européia sofreu, a partir do século XV, uma transformação que forçou os seus 

membros a uma lenta e crescente regularidade de conduta e de sensibilidade. 

Elias demonstra em seus estudos, que os modelos sociais de conduta e de 

sensibilidade, particularmente em alguns círculos das classes sociais altas, 

começam a transformar-se drasticamente a partir deste período. O domínio da 

conduta e da sensibilidade tornou-se mais rigoroso, banindo quer excessos de 

punição e de complacência. A mudança encontrou a sua expressão em um 

termo novo, lançado por Erasmo de Roterdão e utilizado em muitos outros 
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países como símbolo de um novo refinamento de maneiras, o termo 

civilidade, que mais tarde deu origem ao verbo civilizar.
27

 

 

As investigações sobre as origens do desporto demonstram que existia uma 

modificação na mesma direção, que exigia uma transformação nos códigos de conduta e 

sensibilidade relativas aos esportes.  Atingidos em todas as modalidades esportivas 

deste período por falta de regras, e claro despreparo causado pela ausência de um órgão 

catalisador das problemáticas que envolvem o esporte, Starepravo & Nunes ressalta: 

 

Se compararmos os jogos populares realizados com bola nos finais da Idade 

Média com o futebol e o rugby, os dois ramos do futebol inglês que 

emergiram no século XIX, pode notar-se que existe um aumento da 

sensibilidade em relação à violência. A mesma mudança de orientação pode 

ser verificada no boxe. As formas mais antigas de pugilismo não eram 

totalmente desprovidas de regras. Porém, os punhos eram desprotegidos e 

muitas vezes as pernas eram utilizadas nas lutas. A luta assumiu as 

características de desporto pela primeira vez na Inglaterra com a introdução 

de regras que limitavam os danos físicos aos adversários, eliminando o uso 

das pernas nos combates. Além disso, o aumento da sensibilidade foi 

verificado com a introdução das luvas e, com o tempo, pelo acolchoamento 

destas, para amenizar os danos físicos aos adversários.
28

 

 

 Os autores ressaltam também que ao longo do século XIX, exemplificando a 

Inglaterra, que foi o berço de muitas das modalidades esportivas realizadas até hoje, 

foram estabelecidas regras escritas, sanções intrajogo bem definidas, presença de 

árbitros para conduzir todo e qualquer tipo de disputa e por fim, sempre um órgão 

máximo centralizador que ficava encarregado da elaboração e fiscalização das regras 

aplicadas. 

Verifica-se que a evolução das sociedades se mistura com a evolução do esporte. 

As regras foram orientadas por conceitos de justiça aplicáveis aos membros das 

sociedades, dividindo igualmente a oportunidade de êxito entre os participantes. Regras 

rigorosas e explícitas foram criadas. Sob a forma de desporto, as antigas atividades 

recreativas, atingiram um nível de ordem e autodisciplina nunca alcançado até então. 

Ressalta-se que a partir deste período histórico, foram criadas e inseridas dentro do 

esporte, regras para que a integridade física e mental do jogador fosse preservada. 

                                                           
27

 STAREPRAVO, Fernando Augusto e NUNES, Ricardo Sonoda. Surgimento do Esporte Moderno e o 

Processo Civilizador. Disponível em 

<http://gpreve.cbmerj.rj.gov.br/documentos/publicacoes/surgimento_do_esporte_moderno.pdf> 
28

 STAREPRAVO, Fernando Augusto e NUNES, Ricardo Sonoda. Surgimento do Esporte Moderno e o 

Processo Civilizador. Disponível em 

<http://gpreve.cbmerj.rj.gov.br/documentos/publicacoes/surgimento_do_esporte_moderno.pdf> 
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Logo, segundo Goellner (2004), a revolução industrial, que criou padrões de 

produção no mundo, como um todo, criou também padrões de diversão para os 

trabalhadores. A evolução social, tendente a distinção entre seus membros, incentivou 

aos praticantes de atividades recreativas a diferenciação visando à competição. No 

mesmo sentido, verificou-se que conceitos sociais novos, como o repúdio a violência, a 

presença de um estado centralizado e democrático, bem como a presença de conceitos 

de justiça, se disseminaram por essas atividades, e que somados criaram a base do 

esporte moderno.  

Um resumo pode ser traçado nas palavras de Goellner (2004):  

 

Pesquisar o esporte a partir do recorte histórico é, e por que não pensar assim, 

construir um passeio por um tempo que é passado e é presente, pois, apesar 

de distante na cronologia, carrega em si proximidades com representações, 

conceitos e preconceitos, formulações teóricas, construções estéticas, 

políticas e ideológicas desse tempo que é hoje e que é nosso. É procurar nos 

fragmentos do passado, vínculos e persistências com o presente e o futuro, 

não no seu desenrolar contínuo e cronológico, mas na descontinuidade dos 

enlaces que entre eles se vão construindo. E que são pelo sujeito-pesquisador 

construídos. Afinal, os registros históricos são sempre construções de 

determinadas pessoas e resultam de escolhas, seleções e modos de ver de 

quem as produziram. O que significa afirmar que as fontes históricas nunca 

são completas ou estão esgotadas e que as versões historiográficas nunca são 

definitivas, pois podem ser lidas de forma diferente por diferentes sujeitos, 

em diferentes épocas. Razão pela qual a memória esportiva pode se 

caracterizar como uma rica fonte de investigação para os estudos 

historiográficos visto que ela possibilita a emergência de muitas histórias! É 

fonte inesgotável de narrativas sobre o esporte e suas interfaces com a 

cultura, educação, ética, nacionalidade, ritos, simbologias, e poderíamos citar 

vários outros temas.
29

  

 

 Tal afirmação pode configurar o padrão da pesquisa e evolução do esporte, estes 

que serviram historicamente de base para a fundamentação do que pode ser considerado 

o esporte contemporâneo no Brasil. 

 

 

1.1 A ORGANIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DO ESPORTE NO BRASIL 

 

 

O esporte, como atividade organizada, nos moldes do pensamento de Elias e 

Dunning, não existia no Brasil até o fim do século XIX. O desenvolvimento começou a 

partir da formação da república, quando esta começou a receber um impulso mais forte, 

tanto economicamente quanto populacional da metrópole portuguesa. 

                                                           
29

 GOELLNER, Silvana Vilodre. Esporte moderno: memória e história, 2004. Disponível em 

<http://www.efdeportes.com/efd77/esporte.htm>.  
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Historicamente, a evolução do esporte no Brasil costuma ser dividido nas 

seguintes fases, segundo Perez: 

 

A primeira, até 1908, ano em que aparece a primeira obra editada no país 

sobre os esportes (o livro Sports Athleticos, traduzido do original de E. 

Weber, com informações sobre atletismo, tênis, natação, hóquei, pelota 

basca, futebol e pólo aquático): é a fase da implantação; A segunda, com a 

fundação de clubes e federações, culminando com a criação da Confederação 

Brasileira de Desportos, em 1914, é a fase da organização; A terceira, 

terminando com o decreto-lei 3.199 de 14/04/41, que criou o Conselho 

Nacional de Desportos e estabeleceu bases para a organização esportiva em 

todo o país, é a da popularização; a quarta, em que o apoio oficial se torna 

efetivo e o esporte passa a ser supervisionado pelo Ministério da Educação 

vem até os dias de hoje.
30

 

 

 É importante ressaltar que com a vigência do decreto-lei e a criação do Conselho 

Nacional de Desportos, começou no Brasil com o apoio do Ministério da Educação, o 

apoio governamental e os primeiros investimentos dentro do esporte no país, dando 

início à era do marketing esportivo no Brasil. 

Convêm destacar que o marketing esportivo, a televisão segmentada e o 

interesse das empresas, atualmente, provocam grande impacto no cenário mundial e 

brasileiro. De fato, o envolvimento das empresas vem revolucionando os esportes no 

país. Hoje já se encontram além das que investem em patrocínio esportivo aquelas que 

atuam em sistema de co-gestão com clubes, como por exemplo a relação entre a 

empresa Traffic e o Clube de Regatas Flamengo (futebol), que decide a contratação e o 

pagamento de jogadores-chave para o bom andamento do time.
31

 

Marketing esportivo deriva do conceito de marketing de esporte, que segundo 

Mullin (1995) é o conjunto de atividades de marketing associadas ao esporte, ou seja, a 

promoção de produtos, marcas ou empresas através de diferentes tipos de modalidades 

esportivas. A inserção desta nova forma de marketing promocional é mais uma 

alternativa para gerar a promoção dos produtos e marcas e, descreve exatamente, a 

necessidade que algumas empresas tinham para promover seus produtos, citando alguns 

exemplos como a Nike e a Adidas, que na mesma ordem, patrocinam inúmeros 

jogadores e clubes ao redor do mundo, com o intuito de promover a marca. 

                                                           
30

 ESPORTES NO BRASIL: Situação Atual e Propostas para Desenvolvimento. Disponível em < 

http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/

bnset/esporte.pdf >.  
31

 A Traffic é a maior empresa de marketing desportivo da América Latina. Disponível em: < 

http://www.traffic.com.br/home/>. 
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Temos como exemplo também, o contrato de cinco anos que a produtora de 

games EA Sports
32

 realizou com a NFL
33

 e seus jogadores no ano de 2004, investindo 

US$ 300 milhões e tornando-se assim, o maior patrocinador da liga. Seguindo a linha de 

raciocínio, Mullin (1995) também afirma que as ações de marketing esportivo são 

essenciais para a construção de marcas fortes (fundamento base do brand equity) e que, 

conseguem se comunicar com o público-alvo de forma eficaz, realizando a promoção de 

pessoas envolvendo menores riscos e custos. Segundo Neto (1995), em meados dos 

anos 80, foi marcado um eixo que começou uma grande transformação do modo de agir 

das empresas, quando estas começaram seu investimento no esporte como um produto 

lucrativo, acima de tudo com patrocínio de grandes clubes de futebol e eventos 

esportivos. 

Segundo Meenaghan (1983, p.9), patrocínio é “a provisão de assistência, 

financeira ou material, para alguma atividade, por alguma organização comercial, com o 

objetivo de alcançar objetivos comerciais. Segundo o Congresso Nacional, existem dois 

tipos de investimento esportivo, sendo eles doação e patrocínio. 

A Lei de Incentivo ao Esporte
34

, vide Medida Provisória nº 342, de 2006, 

considera doação como "a transferência gratuita, em caráter definitivo, de numerário, 

bens ou serviços para a realização de projetos desportivos e para desportivos, desde que 

não empregados em publicidade (ainda que para divulgação das atividades objeto do 

respectivo projeto). Igualmente, considera-se doação a distribuição gratuita de ingressos 

para eventos de caráter desportivo e para desportivo por pessoa jurídica a empregados e 

seus dependentes legais ou as integrantes de comunidades de vulnerabilidade social".  

Doador é a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que apóie 

projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos da legislação de incentivo. 

Vê-se que doação não é exclusiva doação de moeda, mas inclui bens e serviços, 

podendo o valor deles ser deduzidos tributariamente do imposto de renda devido. 

Considera-se patrocínio, segundo a Lei nº 11.472, de 2007, como a transferência 

gratuita, em caráter definitivo, de numerário para a realização de projetos desportivos e 

para desportivos, com finalidade promocional e institucional de publicidade, bem como 

a cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador, sem 

transferência de domínio, para a realização de projetos desportivos e para desportivos. 

                                                           
32

 Maior produtora de games do mundo. Disponível em: <www.easports.com>.  
33

 National Footbal League. Disponível em: <www.nfl.com>. 
34

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11438.htm 
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Considera-se patrocinador a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, 

que apóie projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos da Lei dos 

Incentivos ao Desporto. 

Assim, esta pesquisa tem como base a análise de um patrocínio da Intel no e-

sport, quando a empresa realizou um contrato, efetivo, com o jogador John Pyle, para 

que este fosse o porta-voz da Intel para os jogadores do MMORPG World of Warcraft. 

A conceituação do jogo eletrônico e do esporte eletrônico é trabalhada no capítulo a 

seguir. 
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2   O JOGO ELETRÔNICO  x  O ESPORTE ELETRÔNICO 

 

 

 Para o autor, o jogo eletrônico é um software, e para AUDY (2005, p.188),  

 

"a palavra software designa o conjunto de programas que um equipamento e, 

em especial, um sistema de computador é capaz de executar. Podemos 

considerar que um software é uma solução para um determinado problema. 

Essa solução pode ser composta por vários programas de computador, 

formando um sistema de software. O software pode ser classificado em 

básico e aplicativo. O software básico abrange os softwares que realizam 

tarefas fundamentais para o funcionamento do hardware e a utilização dos 

recursos de máquina pelos softwares aplicativos e usuários. Nessa categoria 

estão incluídos os sistemas operacionais, os utilitários e as ferramentas de 

desenvolvimento de softwares. A categoria de software aplicativo abrange os 

produtos de software que permitem aplicar os recursos da Tecnologia da 

Informação na solução de problemas específicos nas mais diversas áreas de 

atividade humana. Os softwares aplicativos genéricos compreendem os 

produtos de software disponibilizados pela indústria na forma de pacotes que 

atendem às necessidades comuns a uma ampla gama de usuários".  

 

 Tal afirmação, que pode conceituar que o jogo eletrônico é um produto da 

indústria de softwares e que, mesmo assim, pode ser caracterizado como esporte se este 

for jogado de modo competitivo. Ainda assim, segundo Schuytema (2008, p.233): 

 

Um jogo eletrônico é uma atividade lúdica formada por ações e decisões que 

resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um 

conjunto de regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais, são 

regidos por um programa de computador. O universo contextualiza as ações e 

decisões do jogador, fornecendo a ambientação adequada à narrativa do jogo, 

enquanto as regras definem o que pode e o que não pode ser realizado, bem 

como as conseqüências das ações e decisões do jogador . 

 

Ainda sob uma ótica um pouco mais rebuscada, Battaiola (2000) afirma que o 

jogo eletrônico é composto de três partes: enredo, motor e interface interativa. O enredo 

define o tema, a trama, os objetivos do jogo e a seqüência com a qual os acontecimentos 

surgem. O motor do jogo é o mecanismo que controla a reação do ambiente às ações e 

decisões do jogador, efetuando as alterações de estado neste ambiente. Por fim, a 

interface interativa permite a comunicação entre o jogador e o motor do jogo, 

fornecendo um caminho de entrada para as ações do jogador e um caminho de saída 

para as respostas audiovisuais referentes às mudanças do estado do ambiente. 

Para Muñoz
35

, os videogames e os computadores “são o hardware, a máquina 

capaz de receber, armazenar e enviar dados, e de efetuar, sobre estes, seqüências 
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 Entrevista disponível no DVD em anexo. 
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previamente programadas de operações aritméticas (como cálculos) e lógicas (como 

comparações), com o objetivo de resolver problemas. Tem a função básica de serem 

interativos, modificando suas ações de acordo com o comportamento do usuário."
36

 

Estas funções apresentam valores exorbitantes no mercado econômico, sendo estes 

valores associados com a venda e em grande parte, com a produção de softwares para 

estas plataformas, demonstrando publicamente que existe uma indústria com patamares 

absurdamente grandes por trás dos jogos eletrônicos. 

Como exemplo desta ampla indústria, podemos citar que a indústria dos 

videogames norte americana fechou o ano de 2008 com faturamento de US$ 22 bilhões 

e estima-se que até o final do ano de 2011, esta tenha o fechamento em torno de US$ 44 

bilhões
37

. Para esclarecer o tamanho da indústria de games, esta é a segunda maior 

indústria mundial, perdendo apenas para a de livros. No ano de 2009, a indústria 

cinematográfica teve seu record, atingindo US$ 20 bilhões
38

 (perdendo para a indústria 

de games). Só a venda de hardware, programas e acessórios para videogames somaram 

US$ 3,35 bilhão apenas em outubro de 2010, de acordo com a NPD, empresa de 

consultoria de mercado. Ainda de acordo com a NPD, o segmento de portáteis teve 

declínio de 14%, embora o venda de consoles tenha sido alta, de acordo com as 

empresas Nintendo, Microsoft e Sony. Segundo ainda a NPD, as vendas de hardware e 

videogames norte americana subiram mais de 18% desde 2010 em relação a 2011. 

Apesar de estes números representarem uma grande margem financeira, este mercado 

no Brasil ainda está em desenvolvimento, ainda procurando meios de se estabelecer 

dentro da indústria em parâmetro mundial.
39

 

No Brasil, mesmo sendo enquadrado como um país em desenvolvimento, a 

indústria brasileira de jogos eletrônicos está em franca ascensão. Houve, em 2009, um 

aumento superior a 30% na área de software para entretenimento. Grande parte da 

produção das 50 empresas no setor é exportada
40

. 

No entanto, a produção brasileira de jogos eletrônicos ainda responde por uma 

ínfima parcela de 0,16% dos jogos produzidos no mundo. Espera-se que a constante 

expansão da área favoreça uma maior produção. Deve-se considerar que ocorreu uma 

grande evolução da indústria brasileira de games nos últimos anos, apesar do setor ainda 
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  Entrevista em vídeo disponível em: <http://v.youku.com/v_show/id_XMTIyODM3NDY0.html>. 
37

 Artigo disponível em: <http://games.terra.com.br/interna/0,,OI1162241-EI1702,00.html> 
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 Disponível em: <http://entretenimento.r7.com/cinema/noticias/hollywood-fecha-2009-com-bilheteria-

de-r-20-bi-20091228.html>. 
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 Dados disponíveis em <www.npd.com>. 
40

 Disponível em: <www.newzoo.com>. 



26 

 

se encontrar em estágio embrionário em relação ao resto do mundo. O salário médio de 

um profissional da área, no Brasil, é hoje de R$ 2.272,71
41

, valor abaixo do ideal, que 

reflete a imaturidade da indústria brasileira. 

Todavia, segundo Manfrin (2009)
42

 o setor gerava em 2009 cerca de 560 

empregos e produzia um Produto Interno Bruto (PIB) per capita (por habitante) 

expressivo, que alcançava em torno de R$ 160 mil/ano 
43

. Mesmo com esta promissora 

ascensão do mercado interno brasileiro de jogos eletrônicos, o esporte eletrônico ainda 

sofre bastante com o déficit de investimento na área, demonstrando que este ainda é um 

ramo de negócios que deve ser explorado no futuro do mercado nacional. 

 

 

2.1 AMADORISMO X PROFISSIONALISMO 

 

 

É possível entender que desde os primórdios do esporte existem jogadores que 

se especializam em uma certa modalidade e jogadores que apenas praticam a mesma 

atividade por lazer e que, existe uma grande  diferença entre o jeito de pensar e agir de 

ambas as partes. 

Segundo Lessa (apud Ellias e Dunning, 2009, p.2
44

), “o amadorismo e o 

profissionalismo nos esportes estão relacionados às intencionalidades subjacentes a 

estas práticas que são atribuídas pelos indivíduos durante o processo de esportivização.” 

O esportista amador não recebe salário para prática do esporte, enquanto o profissional 

recebe.  Para o esportista profissional, o esporte é seu emprego, e dele é extraído seu 

sustento. 

Vê-se que tanto para o amador, quanto para o profissional, ainda existem 

seletividade, competitividade, regras e busca de resultados. Podem existir grandes 

campeonatos, distribuição de prêmios mas nada impede que o esportista amador receba 

prêmios em competições, mantendo seu caráter de eventualidade. A linha tênue do 
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 Informações pela empresa Robert Half. Disponível em < 

http://www.andreanolanusse.com/blogpt/salario-medio-na-area-de-tecnologia-no-brasil-vai-de-2-a-45-
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 Disponível em <http://arquivoetc.blogspot.com/2009/02/industria-brasileira-de-games.html> 
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 Games no Brasil são um Bom Negócio . Disponível em < 

http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032009/01032009-2.shl>. 
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 Conteúdo disponível em <http://www.uel.br/grupo-

estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais12/artigos/pdfs/comunicacoes/C_Silva2.pdf 
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profissionalismo no esporte é ultrapassada quando a atividade transforma-se em 

sustento para o atleta.  

Para entendermos as relações entre amadorismo e profissionalismo, Ellias e 

Dunning (1987, p.31) dizem: 

 

...esta mobilização dos valores amadores, com o acento tônico no prazer, 

como um ingrediente essencial do desporto surgiu num estádio inicial do 

desenvolvimento das modernas formas de desporto, num tempo em que, 

acima de tudo, o desporto profissional, tal como o conhecemos hoje, 

dificilmente existia. Então era possível a alguns homens ganhar a vida de um 

modo precário, como pugilistas profissionais, jóqueis e jogadores de críquete. 
 

 O profissionalismo, em muitos dos casos, pode ser o sonho de um jogador do e-

sport, sendo em esportes eletrônicos ou mesmo nos esportes tradicionais. Tendo em 

vista um futuro promissor na carreira, os jogadores mantêm uma rotina de treinos e 

preparações psicológicas perante a atividade exercida. É o caso dos hardcore players, 

que são jogadores de jogos eletrônicos que passam várias horas do dia com essa rotina 

de treinos. 

 
 

2.2   PERFIL DOS HARDCORE PLAYERS BRASILEIROS 

 

 

As pesquisas são importantes em qualquer área científica e quando o assunto 

tratado é jogo online, não pode ser diferente. A empresa de consultoria holandesa 

NewZoo
45

 é bastante conhecida e renomada quando o assunto é pesquisa e conta com 

uma clientela que contém corporações atualmente importantes do mercado tecnológico, 

tais empresas como  Intel, Microsoft, Logitech, Blizzard, EA, MTV, Warner, entre 

outras. 

No final de 2010, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil do gamer brasileiro, 

encomendada diretamente por uma desenvolvedora de jogos online chamada Real 

Games. Tal pesquisa afirma que o Brasil conta com 35 milhões de usuários de jogos 

online (estes jogos não incluíram aplicativos para sites de relacionamento), que em 

primeira mão é um número grande em comparação à evolução tardia que os jogos 

online tiveram no país. Deste total de jogadores, somados, equivalem-se a 76% da 
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 Disponível em www.newzoo.com com tradução em http://jogos.br.msn.com/noticias/brasil-%C3%A9-

apontado-como-4%C2%BA-maior-mercado-de-gamers-do-mundo?wa=wsignin1.0 . 
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população ativa da Internet, dentro da faixa etária de 10 a 65 anos, que somados chegam 

a 46 milhões de pessoas ativas na internet. 

Após a coleta de dados, a NewZoo pode ter como parâmetro que o Brasil está 

em total crescimento quando o assunto é jogo online, e que, está em 4º lugar no ranking 

mundial de países em termos de quantidade de jogadores ativos no mundo virtual, 

perdendo apenas para a Alemanha (35.3 milhões), para a Rússia (38 milhões) e para os 

Estados Unidos da América, que ocupa a primeira posição com 145 milhões de 

jogadores. Também outro dado importante registrado na pesquisa é de que de todo o 

universo contido nesta parcela do mercado digital brasileiro, o gamer no Brasil gasta em 

média 10 horas semanais em prol do que consideram lazer na frente dos computadores, 

ressaltando que este dado inclui os jogos de computador e os jogos de plataforma 

(consoles, mais conhecidos como videogames). Outro dado relevante que a pesquisa 

trouxe para as empresas é que o usuário que se encaixa no perfil dos entrevistados para 

a pesquisa gasta quase o dobro do tempo com jogos online do que com outros métodos 

convencionais de entretenimento, como a televisão (em média 5.5 horas semanais) e o 

rádio (4 horas semanais). Como afirma Ronaldo Bastos
46

, “a pesquisa quebra 

paradigmas e mostra uma nova realidade de mercado, sendo uma importante referência 

mundial e no Brasil, principalmente para os anunciantes, que estão investindo cada vez 

mais nos jogos digitais como uma mídia para promover seus produtos”. 

Para fins de esclarecimento, a pesquisa foi realizada em 10 países e contou com 

um universo de 20 mil entrevistados, e o seu foco era proporcionar conhecimento sobre 

o avanço dos jogos online e os novos dispositivos emergentes criados pela União 

Européia.  

 Em suma, a pesquisa pode constatar que o hardcore player brasileiro tem entre 

16 e 28 anos, estuda (colégio ou faculdade) e muitas vezes trabalha. É adepto do 

investimento em equipamentos que possam melhorar o seu desempenho dentro do jogo 

(ressalta-se que dentro do jogo é a situação em qual os gamers vivem, sempre 

investindo nos equipamentos que possam melhorar sua precisão, como em caso de jogos 

do estilo FPS ou até mesmo a melhoria da questão ambiental sonora, reforçando a causa 

do investimento em bons equipamentos de som, como fones de ouvido), moram com os 

pais, a maioria não tem namorada(o) e considera que a vida social seja menos 

importante que a qualidade de seus movimentos dentro do jogo. São classificados 
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 Ronaldo Bastos é o diretor executivo da Real Games no Brasil. Disponível em: < 

http://www.baguete.com.br/entrevistas/26/09/2011/games-invista-em-moveis>. 
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dentro da classe B1 e B2
47

, são adeptos do fast-food ou de comidas que possam ingerir 

durante o ato do jogo.
48

 

 Todas as associações de marca e o conceito de brand que os hardcore players 

brasileiros tem podem ser analisados a partir do próximo capítulo, em que será 

conceituado o que de fato é Brand Equity. 
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 Mais informações sobre as diferenças entre as classes sociais podem ser encontradas em: < 

http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=3>. 
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 Dados disponíveis em: <www.newzoo.com> com livre tradução do autor. 
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3   BRAND EQUITY - CRIANDO E FORTALECENDO UMA MARCA 

 

 

 O capítulo a seguir é considerado a espinha dorsal para o desenvolvimento da 

presente pesquisa, pois é a partir deste que será entendido qual o conceito de brand e 

todas as variáveis que podem ser atribuídas à marca para que possibilite a criação de 

uma marca forte. 

Pode-se afirmar que quando a palavra marca é citada, a lembrança de empresas 

com bastante força de mercado e trajetórias diferentes vem diretamente para a nossa 

consciência, ressaltando aquelas que geralmente trazem algum valor, seja emocional ou 

não para uma ou mais pessoas. Para embasar essa afirmativa cita-se Randazzo (1997) 

quando este afirma que todas as marcas possuem um poder único de mexer com o ser 

humano de uma forma intelectual e possivelmente espiritual, visto que a publicidade 

utiliza as ferramentas necessárias para que as marcas se fixem na cabeça dos 

consumidores. A função da publicidade neste momento é de idealizar a marca para com 

os consumidores, tornando as marcas uma parte de suas vidas.  

Para o entendimento da questão a ser tratada, é preciso entender o que é marca. 

Aaker (1991, p.7) conceitua marca como “um nome diferenciado e/ou símbolo, 

destinado a identificar os bens ou serviços que um vendedor ou grupo de vendedores irá 

diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes”. A partir do conceito de 

Aaker, pode-se explicitar também o conceito de brand de Randazzo: 

 
A marca é mais do que um produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e 

perceptual. O aspecto físico de uma marca (seu produto e embalagem) pode 

ser encontrado esperando por nós na prateleira de um supermercado. É 

geralmente estático e finito. Entretanto, o aspecto perceptual de uma marca 

existe no espaço psicológico - Na mente do consumidor. É dinâmico e 

maleável. (RANDAZZO, 1997, p.32). 

 

 Podemos assim afirmar que os dois autores concordam que a marca é algo que o 

consumidor espera se firmar psicologicamente e com isso, buscar a mesma direção em 

questão de brand ao longo de sua vida. Uma marca forte sempre está contida no 

psicológico do consumidor alvo e por conta da publicidade, o papel "maleável" que a 

marca perceptual possui é ativado por meio de chamadas sedutoras e experiências de 

vida ideais. A publicidade direcionada para o brand equity transforma uma marca em 

um estilo de vida, uma meta a ser alcançada pelos consumidores que, por conseqüência, 

utilize esta marca com um meio de se expressar perante a sociedade, criando assim 

vários tipos de identidades culturais para diferentes marcas espalhadas pelo mundo. 
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 Estas identidades culturais podem ser explicadas pela questão das associações 

que o consumidor realiza, quando este associa por exemplo, a marca Intel com o 

jogador John Pyle e que pelo fato do jogador utilizar produtos desta marca, além dela 

ser confiável e duradoura, proporciona também uma felicidade aparente que é o foco do 

que o consumidor busca nos produtos. 

 É possível salientar que existe por trás destas identidades culturais e da imagem 

criada pelo usuário de uma marca, uma mitologia acerca da marca, que para Randazzo 

(1997, p.33) "são todos os fatores relacionados à marca que passam pela cabeça do 

consumidor, é o conjunto de associações de imagens, símbolos, sentimentos e valores 

que somados, condensam o conteúdo que rege uma imagem de marca". Randazzo 

(1997) ainda nos traz conceitos importantes para o entendimento dos componentes 

perceptuais de uma marca. 

  O primeiro item é a imagem do usuário, contempla as informações sobre o tipo 

de pessoa que desejamos retratar como usuária da marca. É utilizada prioritariamente 

para criar uma afinidade entre a marca e o consumidor, criando assim uma imagem que 

seja real, tanto para a empresa quanto para o consumidor. O que a publicidade cria, para 

os usuários, é a realidade ideal perante as quais estes vivem, agregando valor à marca. O 

segundo item é o dos benefícios emocionais, que são os sentimentos e percepções 

associadas ao uso da marca. Este fator trabalha bastante com a parte psicológica do 

consumidor, visto que para Randazzo (1997), em muitos casos existe alguma associação 

latente entre sensações/percepções específicas e o uso do produto.", o que remete à 

criação de benefícios para o consumidor após este aderir à compra/uso de uma marca, 

ressaltando-se que estes benefícios devem ser constantemente reforçados na cabeça do 

consumidor para que atinja o status de Top of mind.  

 O terceiro conceito é o da alma da marca, em que se trabalha os valores básicos 

que a definem, ou seja, seu núcleo "espiritual". Randazzo (1997) aplica a este conceito o 

fator de "identidade global de imagem", que retrata esta como se "todo o objeto que o 

consumidor possui é uma extensão de si mesmo, tornando-os mais fortes e batendo de 

frente com o sentimento de inferioridade49", proporcionando assim uma sensação de 

conforto e poder na relação entre pessoa/marca. Logo em seguida temos o conceito de 

imagem de marca, que trabalha com o que a marca representa para o consumidor. A 

imagem da marca é a destilação dos componentes do produto e dos componentes 
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perceptuais. É possível identificar a imagem de uma marca a partir de fatores básicos da 

composição de um produto, como a embalagem, logotipo, experiências com o produto, 

nicho de investimento em publicidade, sendo o conjunto destas e muitas outras 

associações o cerne do conceito de personalidade de marca. Pode-se citar como 

exemplo as sopas Campbell, que os consumidores americanos associam a marca com a 

idealizada mãe americana, que é carinhosa, calorosa e protetora. Ressalta-se que a 

imagem de marca trabalha lado a lado com o próximo conceito, o de posicionamento, 

devido ao fato de que é necessária a criação de uma imagem sólida para assim, definir o 

posicionamento da marca perante ao mercado.  

 Em seguida, temos o conceito de posicionamento de marca, o qual traz a 

associação fundamental não só ao desenvolvimento, mas também quanto ao marketing 

de uma marca.É basicamente o que a empresa dona da marca quer que ela represente 

para o consumidor e para o mercado em que esta está inserida. Como traz Randazzo 

(1997), o anunciante deve ir além do plano físico (além das qualidades materiais do 

produto/marca) e criar um posicionamento que garanta não só benefícios psicológicos 

(como sabor, leveza) mas também focando nos benefícios emocionais, tais como a 

felicidade, prazer, que são o foco do consumidor na escolha de uma marca. Como 

exemplo, podemos utilizar a campanha da Nike no final dos anos 90, para os esportistas 

ao redor do mundo e seus artigos esportivos, utilizando o slogan "For Players. By 

Players", que posicionou a marca como sendo criada diretamente pelas necessidades 

que os jogadores tinham para com os produtos esportivos. 

 Pode-se citar outro ponto de vista para a definição de brand, com as palavras de 

Kotler e Keller (2011, p.281): 

 

Brand equity é o valor acrescentado dotado de produtos e serviços. Este valor 

pode ser refletido na forma como os consumidores pensam, sentem e agem 

em relação à marca, bem como os preços, participação de mercado e 

rentabilidade que os comandos da marca para a empresa. O valor da marca é 

um ativo intangível que tem importante valor psicológico e financeiro para a 

empresa.
50

 

 

 É um conceito bastante utilizado no marketing mundial, que enfoca assim como 

Randazzo e Aaker, a questão do valor psicológico agregado a uma marca, de forma que 

exista um laço entre o consumidor e a marca trabalhada. É interessante a visão de Kotler 

e Keller sobre o assunto pois ambos autores conceituam um sub-conjunto dentro do 

brand equity que é denominada por eles como "Customer Based Brand-Equity", ou seja, 
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todos os fatores que englobam o brand equity porém estes, destinados apenas ao 

consumidor final. É um conceito que é diferenciado do brand equity tradicional porque 

esta vertente trata da resposta do consumidor à comercialização de uma marca. Neste 

caso o valor de marca positivo é, segundo Kotler e Keller (2011), um segmento que se 

baseia na reação positiva ou negativa que o consumidor tem em relação a uma marca ou 

produto, uma espécie de feedback emocional em relação à marca. Este conceito está 

dividido em três partes chave para a formação do mesmo, o primeiro sendo que o valor 

de marca decorre das diferenças de respostas dos consumidores, que no caso, se houver 

divergências na constituição da marca/produto, a concorrência será obrigada a utilizar 

de diferenciais de preço para concorrer com a marca no mercado. Em segundo lugar, 

estas diferenças na resposta são um resultado do conhecimento do consumidor sobre a 

marca. Conhecimento da marca consiste em todos os pensamentos, sentimentos, 

imagens, experiências, crenças, e assim por diante, que se tornam associados à marca. 

Em particular, as marcas precisam criar fortes associações de marca favoráveis e únicas 

com os clientes. A tarefa difícil neste meio é garantir que o público-alvo tenha o tipo 

certo de experiência com a marca, favorecendo sempre a lembrança da mesma na mente 

dos consumidores. Por último, Kotler e Keller (2011) confirmam que é a resposta 

diferencial por parte dos consumidores que compõe o valor da marca que se reflete nas 

percepções, preferências e comportamento em relação a todos os aspectos da 

comercialização de uma marca.
51

 

 Seguindo ainda esta linha de pensamento, Kotler e Keller (2011) afirmam que 

para a criação de uma marca significativa é necessário chegar no topo da "pirâmide da 

marca", que é dividida em cinco categorias distintas. A primeira é a da "Relevância da 

marca", que se relaciona com frequência e a facilidade que marca é evocada sob compra 

ou situação de consumo. Logo após temos o "Desempenho da marca" e este, refere-se à 

forma como o produto ou serviço atende as necessidades dos clientes funcionais. A 

terceira categoria é a de "Imagem geral de marca" e trabalha com as propriedades 

extrínsecas do produto ou serviço, incluindo as formas que a marca tenta atender às 

necessidades psicológicas ou sociais dos clientes. A quarta categoria trabalhada é a de 

"Julgamentos de marca" e esta, trata de focar os próprios clientes (opiniões pessoais e 

avaliações/feedback). A quinta e última categoria trabalhada pelos autores enfoca a 
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"Ressonância de marca" que se refere à natureza da relação que os clientes tem com a 

marca e na medida que os clientes sentem que estão em sintonia com a marca. 

As categorias referentes se dividem na pirâmide da marca de Kotler e Keller  da 

seguinte maneira (2011, p.288): 

 
 

Figura 01: Pirâmide da marca 

 

Kotler e Keller (2011, p.288) 

 

 Podemos identificar que a ressonância está no topo da pirâmide, o que significa 

uma lealdade intensa à marca e uma relação estável entre consumidor e marca. 

As empresas lutam sempre em busca da criação da marca perfeita, ou seja, o 

conceito máximo de brand equity. A busca em sua maioria acaba obtendo falhas no seu 

planejamento, o que faz muitas marcas criadas caírem no esquecimento. Segundo Aaker 

(1991) a criação do brand equity depende de muitos fatores, inclusos ou não dentro do 

cotidiano de cada segmento, que se completam e muitas vezes agem em grupo, em prol 

da empresa e/ou dos próprios consumidores e também, Aaker (1991, p.16) cita que “os 

ativos e passivos nos quais o brand equity se baseiam vão diferir de contexto a 

contexto", dependendo de vários fatores internos e externos para a criação de uma 

marca forte.  

O autor divide estas cinco categorias em Lealdade à marca, Conhecimento do 

nome, Qualidade percebida, Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida e 



35 

 

Outros ativos do proprietário da marca (patentes, trademarks, etc). Estas cinco 

categorias serão discutidas ao longo do texto a seguir. 

 Inicialmente um dos fatores de extrema importância é a lealdade à marca, 

bastante concorrido pelos detentores das grandes marcas que hoje existem no mercado.   

Esta lealdade pode ser adquirida de forma sentimental ou até mesmo por parâmetros de 

configuração (confiabilidade), que faz com que o consumidor tenha uma preferência por 

um produto “X” ao invés de preferir um produto “Y”.  Esse tipo de escolha feita pelo 

consumidor cria um laço afetivo entre o consumidor e a marca, fator que é muito 

importante para que a marca tenha sucesso no mercado. É colocado também por Aaker 

(1991, p19) após a conceituação da lealdade à marca que “uma alta lealdade implica, 

ainda, melhores negócios com o comércio, uma vez que os consumidores leais esperam 

que a marca esteja sempre disponível” e pronta para suprir a demanda criada pelo 

trabalho de marketing. 

 Após a definição de lealdade de marca, temos o conhecimento do nome de 

marca e seus símbolos, como afirma Aaker (1991, p.20): 

 

As pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, pois sentem-se 

confortáveis com o que lhes é familiar. Ou, inversamente, porque lhe ocorre 

que a marca familiar é provavelmente confiável, veio para ficar e tem boa 

qualidade. Uma marca reconhecida, será, assim, freqüentemente selecionada 

diante de uma outra, desconhecida. Ser conhecida é particularmente importante 

para que ela seja considerada uma alternativa de compra – tem que ser uma das 

marcas bem avaliadas. Uma marca desconhecida geralmente tem pouca 

chance. 

 

 Pode-se citar como exemplo para a citação anterior a disputa entre a maior 

empresa do ramo de refrigerantes Coca-Cola e a marca regional do mesmo ramo 

denominada Fruki. Diretamente, não se pode comparar as duas marcas de refrigerante 

em termos de mercado e lealdade à marca porque existem consumidores que, por sua 

lealdade à Coca-Cola e por seu estilo de paladar, não trocam o refrigerante sabor “cola” 

que lhes satisfaz por outro de marca duvidosa. Também pode ser citada a disputa das 

empresas Pepsico e Coca-Cola, pois os consumidores fiéis muitas vezes, não tomam o 

refrigerante da marca concorrente. 

 Neste segmento, a terceira categoria, a qualidade percebida, trabalha com a 

percepção adquirida pelo consumidor em relação a determinado produto. Geralmente o 

conceito é o mesmo. A qualidade que é percebida de forma diferente de acordo com 

cada marca, podendo exibir um significado diferente ou até mesmo contraposto 

dependendo de quais as empresas que estão em jogo. Aaker (1991) diz que a percepção 
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de qualidade muitas vezes é tida como cerne da extensão de marca, também sabendo 

que a conceituação de determinado segmento é diretamente proporcional à qualidade de 

outros supostos segmentos da marca. Neste mesmo sentido, Kotler e Keller (2011, 

p.277) afirmam que: 

 
Conhecimento do consumidor é o que impulsiona as diferenças que se 

manifestam no brand equity. Em um sentido abstrato, o valor da marca pode 

ser visto como o fornecimento de comerciantes com uma vital "ponte" 

estratégica de seu passado ao seu futuro. 

 

 A última, mas não menos importante, das categorias citadas é o conjunto de 

associações, que de forma simplificada são as associações positivas que são 

relacionadas com uma marca definida, como cita Aaker (1991, p.20) “uma associação 

forte pode ser a base da extensão de uma marca”. Tais associações podem ser 

percebidas facilmente ao analisar a logomarca da Intel (Intel Inside), remetendo o 

“Inside” a ser sempre ligado à marca da empresa pelos consumidores fiéis. Também 

podemos utilizar como exemplo a longa história que a Intel tem no ramo de tecnologia, 

sempre em primeiro lugar no quesito microprocessadores, e também proporcionando 

confiabilidade e segurança para o consumidor, tornando estas associações exemplos 

claros sobre a qualidade percebida do produto. Ainda neste sentido, Kotler e Keller 

(2011) afirmam que existem duas vantagens de se utilizar a extensão de marca. A 

primeira delas é que pode facilitar a aceitação do novo produto no mercado devido à 

associação de qualidade com uma marca forte e a segunda é que pode produzir um 

feedback positivo para a empresa. 

 Após analisar os 5 elementos trabalhados por Aaker (2007), chegamos à divisão 

do brand equity em seis elementos chave feita por Kotler e Keller (2011). O primeiro é 

a memorabilidade, que questiona quão facilmente o brand é relembrado ou seja, se ele é 

facilmente reconhecido pelos consumidores. O segundo elemento trata da significativa 

do brand, retratando até que ponto a marca é crível e sugestiva categoricamente para o 

consumidor. Passamos para o terceiro elemento que trata da simpatia da marca ou como 

esteticamente os consumidores definem a marca, se a marca é agradável visualmente, 

verbalmente e de outras maneiras. Ressalta-se que para Kotler e Keller (2011), os três 

primeiros elementos do brand equity são fundamentais na criação do brand, devem ser 

estudados previamente à criação da marca. Já os próximos 3 elementos são elementos 

defensivos, sendo inseridos sempre que houver necessidade de oportunidades no 

mercado. O quarto elemento é o de transferibilidade, que trabalha com a questão de que 



37 

 

se o brand atual de uma marca pode ser utilizado para inserir novos produtos de 

categorias diferentes no mercado, ou se a marca pode suportar a expansão de mercado 

entre outras localidades geográficas ou até mesmo em outros segmentos de mercado. 

Em seguida temos o quinto elemento citado por Kotler e Keller, que trabalha com a 

adaptabilidade da marca, como a marca pode se adaptar a um existente segmento ou até 

mesmo dar um "upgrade", ser atualizável, no seu status e realizar a mudança de nicho 

de mercado. O último elemento é o da capacidade de projeção, a capacidade de se 

projetar no mercado, trabalhando o quão legalmente estão protegidos ou quão difícil é 

para as outras empresas copiarem os produtos da marca, cuidando sempre para não se 

tornarem marcas genéricas no mercado, como por exemplo a Xerox e a Scotch Tape. 

 Ainda continuando este raciocínio, Kotler e Keller (2011) criaram uma tabela de 

prioridades e porcentagens para definir a importância das 7 principais qualidades que 

uma marca deve atingir para obter sucesso no brand equity. Separados numa divisão de 

100% de importância, o primeiro item é o que foca na liderança de mercado, que para os 

autores ocupa 25% do total, que é a capacidade que uma marca tem de liderar ou ser a 

força dominante de um mercado alvo, a ponto de poder definir os preços dos produtos, a 

distribuição do comando e ainda assim, resistir a ataques de marketing de seus 

concorrentes. O segundo item é o que trata da estabilidade com 15% do total, que 

enfatiza a capacidade de sobrevivência de uma marca no mercado por um tempo longo, 

baseado na relação de confiança que a marca tem com o consumidor e sua história de 

produtos/qualidade percebida. 

  No mesmo sentido, o terceiro item é o que trabalha com o mercado inserido 

com 10%, que nada mais é do que o ambiente comercial no qual a marca está inserida, 

sempre tendo atenção especial para mercados que sejam vulneráveis a bruscas 

mudanças tecnológicas, como por exemplo o ramo de microprocessadores. Para o 

quarto item se tem o da disseminação geográfica que trabalha com 25% do total, é 

analisada a capacidade que uma marca tem de quebrar barreiras geográficas e culturais, 

ressaltando que as marcas que possuem representantes internacionais tendem a ser 

muito mais fortes que marcas locais. O quinto item é que o relata a tendência de 

mercado, com 10% do total,que é a capacidade de uma marca seguir a direção tomada 

desde o princípio de sua criação, mantendo-se sempre atualizada e como ameaça para 

seus concorrentes diretos. 

  O sexto item trata do suporte com 10% de importância no total,que é a 

quantidade em massa de consistência de marketing e atividades de comunicação, que 
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como o autor frisa, a quantidade de investimento deve ser diretamente proporcional à 

qualidade do mesmo. Para Kotler e Keller (2011) o sétimo e último item é o que trata da 

de proteção com 5% do total, que são os títulos protegidos pela marca, da proteção legal 

que esta tem e do combate à leis locais de proteção de marca. Se todos os itens 

anteriores forem bem sucedidos e atingirem o seu máximo, Kotler e Keller (2011) 

afirmam que uma marca trabalhada com precisão e que atinja a força de marca máxima, 

possui uma grande possibilidade de atingir o sucesso. Para a exemplificação do 

conteúdo inserido e fechamento do referencial teórico no presente capítulo, serão 

trabalhadas no próximo as histórias de duas grandes marcas de sucesso no mundo 

eletrônico. 
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4   INTEL E WORLD OF WARCRAFT - HISTÓRIA E INFORMAÇÕES 

 

4.1  A HISTÓRIA DA INTEL
52

 

 

 

A Intel é uma empresa que teve sua fundação em 1968, quando os sócios Noyce 

e Moore deixaram a empresa Fairchild Semiconductor e compraram os direitos de uso 

do nome Intel de uma empresa chamada IntelCo. No ano seguinte, a primeira logo da 

empresa foi criada, com o “e” caído, que ficou conhecido mundialmente no setor de 

tecnologia. Ainda neste ano, a Intel lançou ao mercado seu primeiro produto, o “3101 

Schottky bipolar random acess memory”, que era um modelo inicial para os padrões de 

memórias RAM que existem hoje no mercado. 

 

Figura 2: Primeira logo da Intel, com o “e” caído. 

. 
Fonte: www.intel.com.br 

 

Em meados de 1976, a empresa introduz ao mercado o mais rápido 

microprocessador de cinco volts de potência de vantagem em cima dos outros do 

mercado, marcando mais um passo importante na história dos computadores. Em 1978, 

10 anos após a abertura da empresa, a Intel chega à sua primeira meta record de 

funcionários, atingindo 10 mil ao total. No ano seguinte, o CEO da Intel, Bob Noyce 

recebe do presidente americano Jimmy Carter a Medalha Nacional da Ciência. 

Já em 1983, a empresa atinge a incrível marca de um bilhão de dólares anuais de 

lucro, ultrapassando todas as empresas do ramo e adquirindo a primeira posição em 

lealdade de marca pelos usuários. No ano de 1990, a empresa sofre bastante com a 

repentina perda do seu CEO Bob Noyce devido a um ataque cardíaco, que obteve 
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 Base para a redação de parte do presente capítulo com livre tradução do autor. Disponível em: 

<www.intel.com> 
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homenagem simbólica póstuma do seu sucessor Arthur Rock em um evento 

promocional da empresa na cidade de Orlando – Flórida. 

Em 1991, a Intel apresenta sua nova logomarca. No ano seguinte consagra-se a 

maior distribuidora de semicondutores do mundo. Nesse ano ainda é lançado o 

processador 486, que conduz a empresa de maior produtora de componentes eletrônicos 

à referência em tecnologia de sistemas computacionais. 

                 

Figura 3: Logomarca nova da Intel (Intel Inside). 

 
Fonte: www.intel.com.br/museum 

 

A década de 90 ficou marcada na história da empresa pela constante melhoria 

empregada em seus componentes, que aumentavam de performance ano a ano, 

consolidando sua posição no mercado como maior produtora de unidades de 

processamento.  

Destaca-se, em 1993, a invenção da linha de processadores “Pentium”, mais 

potente que a linha anterior de 486. A substituição de algarismos por um nome próprio 

vem no sentido de proteger a marca da empresa de competidores, como a AMD, que 

também denominava sua linha de processadores pelos mesmos algarismos. 

Exemplo de relacionamento com clientes é descoberto em 1994, após um defeito 

de série na fabricação dos processadores da linha Pentium. A Intel se dispõe a substituir 

todos os processadores defeituosos gratuitamente a aqueles que solicitarem. No mesmo 

ano a Intel inicia um programa beneficente para crianças em Israel. 

Em 1996, a Intel expande seu programa beneficente. Centenas de seus 

empregados doam parcela de seu tempo de trabalho na empresa para projetos que 

melhorem suas comunidades.  

Em 1997, seu criador Andy Groove, é eleito homem do ano pela revista Times. 
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No final da década de 90 e início de 2000 a Intel começa a diversificar as 

aplicações de seus processadores. Surge a linha Intel Xeon aplicável a Servidores de 

Informação, a linha PXA800F voltados à celular, e ingressam também no mercado de 

placas wireless, processadores para notebooks e processadores voltados a controle de 

tráfego na internet. 

Em 2004 é escolhida como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar 

nos EUA pela revista Fortune, e uma das 100 melhores empresas para mães trabalhar, 

de acordo com a revista Working Mother. Ainda neste ano, a Intel começa sua jornada 

com patrocínios à jogadores de jogos eletrônicos, patrocinando o primeiro Champions 

Overmatch
53

, que foi a primeira manifestação relacionada ao movimento “Pro-

Gamer”(jogador profissional) da empresa. 

Em 2005 a Intel promove uma reorganização interna, de modo a alinhar as 

estratégias da companhia com os produtos desenvolvidos e suas expectativas para cada 

plataforma e área de atuação. No mesmo ano a Apple anuncia que começará a utilizar os 

processadores Intel em seus produtos. 

 

Figura 4: Logo da parceria entre a Intel e a Apple. 

 

Fonte: www.intel.com.br/museum 

 

Em 2006 a Intel revela seu novo logo e filosofia. Baseado em uma nova 

estratégia de marketing e estudo de branding, “Intel Leap Ahead” foi criada para 

representar o que a empresa acredita acerca de Tecnologia, Educação, Responsabilidade 

Social e Manufatura. 
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 Campeonato entre os melhores de cada modalidade do esporte eletrônico (Fifa 2004, Warcraft III – The 

Frozen Throne, Age of Mythology – The Titans) e de um time feminino de Counter-Strike, sendo que a 

melhor equipe de cada segmento levará consigo o patrocínio da Intel. Disponível em: 

<www.overmatch.com.br> 
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Figura 5: Novo logo da Intel, com a filosofia Leap Ahead. 

 

Fonte: www.intel.com.br/museum 

 

Em 2007 é construída mais uma fábrica de processadores da Intel. Localizada no 

Arizona, a fábrica tem mais de trinta mil quadrados, algo em torno de 17 campos de 

futebol americano. 

Já em 2009, a Intel é a maior compradora de energia “verde” dos Estados Unidos 

segundo a U.S Environmental Protection Agency. Sua combustão de carbono diminui 

cerca de 5% neste ano, graças aos funcionários encarregados da reciclagem dos 

materiais, da redução do consumo de energia nos processos industriais e do alinhamento 

dos padrões de energia da empresa. Também neste ano Craig Barret, presidente 

executivo da Intel se aposenta, deixando o legado do seu sistema de manufatura de 

componentes.  

A partir da metade do ano de 2009, a Intel entra em parceria com a Eletronic 

Sports League (ESL) e patrocina um dos maiores eventos do mundo do esporte 

eletrônico. A liga já possui cinco temporadas, sendo que a Intel entrou junto nesta 

empreitada a partir da quarta.
54

  

Seguindo a linha do esporte eletrônico, em maio de 2010 a Intel acerta o 

patrocínio com o jogador profissional de World of Warcraft John Pyle para seu canal de 

vídeos relacionados ao jogo
55

, este que mostra seus talentos em campeonatos, seu dia-a-

dia como jogador profissional e também da dica de produtos (de seus patrocinadores) 

aos usuários e seguidores do canal. 

 

4.2  POR DENTRO DO WORLD OF WARCRAFT 

 

 

 O World of Warcraft foi um jogo lançado em novembro de 2004, no dia 23, 

terça-feira, como seqüência da série famosa de jogos criada pela empresa Blizzard 

chamada Warcraft.  O World of Warcraft foi o quarto jogo da série Warcraft, sendo 
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 Disponível em: <www.esl-world.com> 
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 Disponível em  <http://www.youtube.com/user/johnsju> 
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esperado ansiosamente por uma legião de fãs, que juntando a fidelidade à empresa e à 

saga, conseguiram bater o record de vendas com 240 mil cópias vendidas apenas no 

primeiro dia de lançamento. Em 2005 o jogo já havia atingido a marca de 6 milhões de 

jogadores, sendo assim o jogo da categoria de MMORPGs mais jogado da história. 

  

Figura 6:  Logo do jogo World of Warcraft. 

 

Fonte: www.worldofwarcraft.com 

 

 Já em fevereiro de 2007, a popularidade do World of Warcraft atingiu a marca 

dos 8 milhões de jogadores e, justamente em março do mesmo ano, chegou a 10 

milhões de usuários com o lançamento da primeira expansão
56

, a The Burning Crusade. 

 

Figura 7:  Logo da primeira expansão, The Burning Crusade. 

 

Fonte: www.worldofwarcraft.com 

 

 Em novembro de 2008, a Blizzard lança a segunda expansão do World of 

Warcraft, a Wrath of the Lich King e em dezembro de 2010 lançou a terceira expansão, 

chamada Cataclysm. No mesmo ano, o jogo agregou a incrível marca de 12 milhões de 

jogadores espalhados em todo o mundo, sendo que do total, a maior marca de jogadores 

online ao mesmo tempo foi de 9,5 milhões de usuários.  

   

      Figura 8:  Logo da segunda expansão, Wrath of the Lich King. 

                                      

                                                           
56

  Expansão é uma sequência lógica do jogo, podendo adicionar novos mapas, personagens e aventuras 

para o atual jogo. 
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                      Fonte: www.worldofwarcraft.com 

 

                                  Figura 9:  Logo da terceira expansão, Cataclysm. 

              

                       Fonte: www.worldofwarcraft.com 

 

 O sucesso foi tão grande, que pessoas famosas como William Shatner (Star 

Trek), Jean-Claude Van Dame, Chris Rock, Mr. T, Ozzy Osbourne, Verne Troyer e 

Willy Toledo são fãs e jogadores assíduos da série.
57

 

 O ponto forte do jogo foi a criação de uma experiência social entre os jogadores, 

por necessitarem muitas vezes a jogar em grupos de pessoas. Muitas famílias e casais 

costumam jogar juntos. O World of Warcraft também serviu para a quebra de um 

paradigma antigo do mundo dos games, sendo um dos jogos mais jogados por mulheres 

ao redor do mundo, e ainda podendo dizer que 1 de cada 5 jogadores é mulher.
58

 

 Ressalta-se que a nova cultura gamer que o World of Warcraft inseriu no mundo 

foi tão grande, que o famoso jogo norte americano de perguntas e respostas chamado 

Jeopardy
59

 usou o mesmo como resposta de uma de suas perguntas premiadas.
60

 

 O World of Wacraft requer um investimento para ser jogado, que 

necessariamente devem ser compradas as cd-keys
61

 do jogo original e suas expansões, 

além da mensalidade que atualmente custa US$ 14,99. 

 O World of Warcraft é um jogo do estilo MMORPG baseado em classes, isto é, 

o jogador pode escolher o que quer ser dentro do jogo, sendo que existem duas facções: 

A Horda e a Aliança. A horda conta com as raças: Orc, Tauren, Undead (Forsaken), 

Trolls e Blood Elves
62

. Já a aliança conta com as raças: Human, Night Elf, Dwarve, 

Gnome e Draenei
63

. No jogo é possível escolher classes para os jogadores, sendo estas: 

                                                           
57

 Todos estes jogadores participaram de comerciais veiculados nos Estados Unidos da América que 

podem ser encontrados em: 

<http://www.youtube.com/results?search_query=world+of+warcraft+commercials&aq=f>. 
58

 Infográfico em anexo. 
59

 Disponível em: <www.jeopardy.com>. 
60

 Disponível em: <http://world-of-warcraft-gold.com/who-plays-world-of-warcraft.html>. 
61

 CD-KEYS são as chaves que possibilitam o jogador participar do jogo e também, garantir que o 

produto utilizado é original. 
62

 Raça inserida no jogo apenas na expansão The Burning Crusade. 
63

 Raça inserida no jogo apenas na expansão The Burning Crusade. 
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Druid, Hunter, Mage, Priest, Rogue, Shaman, Warlock e Warrior, sendo que na 

expansão Wrath of the Lich King a classe dos Death Knights foi lançada em adição à 

necessidade de continuação da história do jogo. Estes jogadores também podem 

escolher profissões para seus jogadores, são elas:  Mining, Herbalism, Skinning, 

Alchemy, Blacksmith, Engineering e Leatherwork, sendo que cada jogador pode 

escolher apenas duas destas profissões por personagem. Também podem ser aprendidas 

e treinadas profissões secundárias, tais como Fishing, Cooking e First Aid, que podem 

ser aprendidas em sua totalidade pelos personagens. 

 

      Figura 10: Novas raças lançadas com a expansão Cataclysm (Worgens e Goblins). 

       

             Fonte: www.worldofwarcraft.com 

 

 O World of Warcraft foi criado para ser jogado entre várias pessoas e pensando 

nisso, a Blizzard criou um sistema de Instances e Dungeons, que necessitam de um 

grupo de entre 5, 10, 25 ou 40 jogadores simultâneos. Estes lugares contam com 

monstros e "chefões"
64

 e após matá-los, os jogadores recebem itens, conhecidos como 

loot, que podem ser distribuídos entre os jogadores. Estes lugares necessitam de uma 

maior elaboração estratégica dos jogadores, assim como tempo para que possam ser 

executadas com perfeição. 

 

 

 

                                                           
64

 Chefes ou Boss são monstros com um maior número de vida e habilidades em comparação à outros 

monstros do mundo do jogo e que, muitas vezes, necessitam de uma certa ordem para mata-los. 
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5  A HISTÓRIA DE JOHN PYLE 

 

 

 John Francis Pyle, também conhecido na comunidade gamer como Swifty, 

nasceu na ilha de Porto Rico no dia 8 de Abril de 1970 e atualmente reside em 

Altamonte Springs - Flórida, nos Estados Unidos da América. Conhecido por seu jeito 

extrovertido e alegre
65

, Pyle trabalhava como carregador de malas no aeroporto de 

Altamonte Springs e, nas horas vagas, jogava World of Warcraft com seus amigos no 

servidor Darkspear.  Em 2005, iniciou sua jornada no YouTube disponibilizando vídeos 

de seu dia-a-dia dentro do World of Warcraft, como um Warrior da raça NightElf e 

ensinando os outros gamers sobre alguns segredos que o jogo em si, não mostra ao 

usuário. 

 Em sua jornada buscando o sucesso de seu canal do YouTube
66

, Pyle foi 

contratado pela Intel para ser seu garoto propaganda em um ano em que o foco do 

planejamento de marketing da empresa foi o de "GiveAway", que são promoções nas 

quais Pyle sorteava produtos da empresa para as pessoas que viam e comentavam seus 

vídeos. Sua jornada junto com a Intel durou um ano até que a empresa mudou o foco de 

seu planejamento de marketing. Alguns anos depois, em 2008, a empresa Razer
67

 

fechou o mesmo tipo de contrato com o jogador, porém desta vez, Pyle acabou virando 

o porta-voz da empresa perante o resto do mundo, sendo uma peça fundamental em 

eventos e campeonatos em todo o mundo. 

 Ainda trabalhando para a Razer, Pyle iniciou outro canal de vídeos no YouTube, 

este que mostra aos espectadores um pouco mais de seu dia-a-dia fora do World of 

Warcraft, como por exemplo, esquiando, jogando paintball com os amigos ou até 

mesmo saindo de férias com seus pais.  

 Atualmente, Pyle ainda é o melhor jogador da classe Warrior no World of 

Warcraft
68

 e seu projeto mais recente foi uma transmissão via internet aonde ele e seu 

amigo Athene
69

 recriavam juntos seus personagens desde o nível inicial, passando por 

todas as experiências que o jogo tem para proporcionar novamente, em tempo real e 

para qualquer pessoa que gostasse do acontecimento. 
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 Informações tiradas de seu perfil no Facebook. Disponível em: <www.facebook.com/swiftywar>. 
66

 Disponível em: <www.youtube.com/johnsju>. 
67

 Disponível em: <www.razerzone.com>. 
68

 Disponível em: <www.worldofwarcraft.com/swifty>. 
69

 Disponível em: <www.worldofathene.com>. 
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6   METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 A coleta de dados da pesquisa do presente trabalho foi realizada através de 2 

questionários de múltipla escolha respondido pelos players e também de um 

questionário de perguntas abertas, este que foi respondido pelo jogador John Pyle.  

 O questionário A foi colocado no ar nos fóruns online www.darkside.com.br e 

www.forumoff.com.br, no dia 08/09/2011 às 18:00 horas até o dia 11/09/2011 as 24:00 

e contou com 112 respostas de diferentes endereços eletrônicos (IP). Já o questionário 

B foi colocado no ar nos mesmos fóruns escolhidos para o primeiro, nos dias 

16/09/2011 as 19:00 horas até o dia 19/09/2011 às 24:00 horas e contou com 57 

respostas no período de postagem. A escolha dos fóruns para hospedar o questionário 

foi feita pelo autor a partir da data de criação dos mesmos, 1997 e 1998 

respectivamente, tornando-os assim, os dois fóruns de gamers mais antigos do país, 

assim como o autor mesmo fez a hospedagem dos questionários nos fóruns citados 

acima. Os questionários foram criados e lançados pelo aplicativo Google Docs70 afim 

de obter exatidão e neutralidade nas respostas obtidas, além de evitar possíveis falhas 

na tabulação dos dados obtidos.  

 

 

6.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO A 

 

 

 O questionário A conta com 11 perguntas, fechadas e de múltipla-escolha, 

diretas e fáceis de se responder e o objetivo do mesmo foi o de entender o pensamento 

dos jogadores sobre as vertentes do esporte eletrônico. A primeira pergunta visa 

identificar a faixa de idade dos jogadores: 

 

Figura 11 

 

Questionário A: Pergunta 1 
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 Disponível em: <www.docs.google.com>. 
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 É possível identificar que 50% do total se encontra na faixa etária entre 20 e 25 

anos, assim tendo escolhido a alternativa "C", que é seguida de perto pela alternativa 

"D" com 27% do total e que enquadra as pessoas que responderam na faixa etária de 26 

a 30 anos de idade. A terceira opção com mais votos foi a alternativa "B", com 8% do 

total, seguida pela alternativa "E" com 5% e por último, a alternativa "A" com apenas 

1% dos votos. A partir dos dados coletados nesta pergunta é possível considerar que a 

idade que obteve o maior número de votos se encontra dentro da margem de 20 a 25 

anos, o que possibilita concordar com o capítulo do referencial teórico que explica a 

faixa etária dos hardcore players brasileiros, que possuem entre 16 e 28 anos, estudam 

e nem sempre trabalham e são pertencentes das classes B1 e B2, estes jogadores, só 

podem ser considerados a maioria dentro do total porque ainda não possuem 

responsabilidades maiores, como a de gerir uma casa ou família. 

 A segunda questão trata da quantidade de horas que os respondentes passam em 

frente ao computador realizando o ato de jogar jogos eletrônicos: 

 

Figura 12 

 

Questionário A: Pergunta 2 

 

 Analisando a segunda pergunta, podemos identificar que a grande maioria dos 

respondentes optou pela alternativa "A" que obteve 37% do total de votos, 

identificando que passam menos de uma hora diária na prática de jogos eletrônicos. Em 

seguida temos a alternativa "B" com 29% do total de votos, seguida pela alternativa 

"C" com 13% dos votos. Em seguida temos a alternativa "E" com 12% e a alternativa 

"D" com apenas 8% dos votos. Entende-se pela quantidade de horas jogadas pelos 

jogadores que existem sim muitos deles que são hardcore players, com o total de 12% 

do máximo das respostas e que, seguindo esta linha de pensamento e cruzando os 

dados com a pergunta número 1, pode-se chegar à conclusão de que realmente foram 
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abordados muitos deste nicho de jogadores. Ressalta-se que o número de horas é 

diretamente proporcional à quantidade de atividades que os jogadores possuem 

diariamente.  

 A terceira questão trata do estilo de jogo eletrônico preferido pelos 

respondentes: 

 
Figura 13 

 
Questionário A: Pergunta 3 

 

 Pode ser analisada a preferência das respostas por jogos do estilo FPS, inseridas 

na alternativa "A" que obteve 28% do total de votos. Em seguida temos a alternativa "C" 

com 21% dos votos, evidenciando ainda assim que o público tem uma certa preferência 

pelo jogo a ser estudado pelo presente projeto, um MMORPG. A alternativa "E" obtém 

16% do total de votos, seguida por um empate entre as alternativas "B" e "D", ambas 

com 5% do total de votos. Analisando os dados obtidos é possível identificar que a 

preferência dos jogos escolhidos pelos pesquisados confere diretamente com a 

preferência dentro do perfil dos hardcore players brasileiros, visto que as alternativas 

com maior número de escolhas são as que possuem maior número de investimento no 

ramo de patrocínios no esporte eletrônico, vide o capítulo 3 do referencial teórico, que 

ressalta que estes jogadores preferem os jogos que tem mais desafios e acabam 

investindo uma grande quantidade de dinheiro para melhorar seu desempenho dentro do 

jogo. Também pode-se dizer que a maioria dos respondentes que optou pela alternativa 

"A", gostaria de poder fazer parte de uma parcela dos jogadores que jogam 

competitivamente o esporte eletrônico. 

 A quarta pergunta é relacionada à questão da abrangência e da importância do 

esporte eletrônico no Brasil, assim como o seu atual status para os respondentes: 
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Questionário A: Pergunta 4 

 
Figura 14 

 

 Pode-se analisar que a maioria optou pela alternativa "F" com 33% do total de 

votos, garantindo estarem indiferentes com a atual situação do esporte eletrônico no 

Brasil. Em segundo lugar, temos a alternativa "A" com 25% do total de votos, 

direcionando a atual prática do esporte eletrônico como sem organização no país. A 

alternativa "B" vem logo após com 14% dos votos, seguida pela alternativa "C" com 

13%. Apenas uma pequena porcentagem identificou que o esporte eletrônico está em 

boas condições ou ascensão no país, escolhendo a alternativa "E" com 6% do total de 

votos, seguida de perto pela alternativa "D" com apenas 5% dos votos.  

 A preferência dos pesquisados pela alternativa "F" não condiz com o conteúdo 

textual reunido no capítulo 3 porque este tipo de gamer visa um futuro promissor dentro 

desta área de atuação, porém a partir da escolha da alternativa "A", identifica-se que o 

hardcore player brasileiro está insatisfeito com a atual situação e organização do 

esporte eletrônico no Brasil e que, possivelmente, espera que futuramente haja maior 

investimento em campeonatos e ligas dos jogos que lhes agradam. 

 A quinta pergunta trata da questão da profissionalização no esporte eletrônico, 

ou seja, se o respondente sente vontade em se profissionalizar na área: 

 

 

Figura 15 

 
Questionário A: Pergunta 5 
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 É possível identificar que a alternativa "B" foi a mais escolhida, com 39% do 

total de votos e assim podendo-se dizer que a maioria das pessoas que respondeu ao 

questionário apenas jogaria profissionalmente jogos eletrônicos com a dependência de 

um salário compatível. Em seguida temos a alternativa "A" com 38% do total de votos, 

explicitando que o público não jogaria profissionalmente, mesmo com benefícios e/ou 

salários. A alternativa "C" vem logo em seguida com 17% do total, demonstrando que 

uma parcela das pessoas que respondeu o questionário jogariam profissionalmente 

independente de salário. Apenas uma pequena parcela dos leitores escolheu a alternativa 

"D", mas podemos assim identificar que existe dentro do universo que atendeu ao 

questionário, uma parcela de 4% de jogadores profissionais atuantes.  

 Quando o público pesquisado optou pela alternativa com mais votos, a "B", foi 

pela necessidade de preparação física e psicológica necessária para desempenhar seu 

papel em competições sérias, assim como os periféricos ideais para que este mesmo 

jogador desenvolva suas habilidades e apresente-as ao máximo durante os jogos. Cita-se 

como exemplo para a questão acima a necessidade de bons fones de ouvido para jogar 

jogos do estilo FPS, porque a necessidade de uma boa ambientação 3D favorece quando 

o jogador necessita de identificar a localização do jogador adversário. 

 A questão seis remete ao que o respondente pensa do patrocínio de jogadores 

dentro do esporte eletrônico em molde profissional: 

 
Figura 16 

 
Questionário A: Pergunta 6 

 

 É possível identificar que 46% do total de votos escolheu a alternativa "C" e 

considera o patrocínio para o jogador um fator essencial para se jogar competitivamente 

o esporte eletrônico, assim como 36% optou pela alternativa "B", dizendo apenas que o 

patrocínio é importante, mas não é tudo. Já a alternativa "D" ficou com 8% do total de 

votos, seguida pela alternativa "A" com 6% do total, alegando que o patrocínio não é 

necessário para o competidor profissional. 
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 Analisando a questão acima juntamente com o capítulo 2 do referencial teórico é 

possível identificar que 46% dos respondentes consideram o patrocínio para jogar 

competitivamente essencial para o jogador, o que segundo o mesmo capítulo, é 

necessário porque existem muitas competições em cidades e até países diferentes, assim 

como a necessidade de treinos e investimento em hardware, junto com uma bonificação 

em dinheiro que ressalta as palavras da página 22, que afirmam que no momento em 

que a barreira entre o jogador amador e o profissional é quebrada, é quando este jogador 

pode se sustentar a partir de sua atividade. 

 Seguindo para a questão sete, nela é tratada a preferência de marcas pelas quais 

os leitores gostariam de ser patrocinados: 

 
Figura 17 

 

Questionário A: Pergunta 7 

 

 Podemos analisar que a maioria dos leitores que responderam optaram pela 

alternativa "E", que informa que 35% do total de votos possui preferência de patrocínio 

com alguma outra marca fora das citadas na questão. Logo em seguida temos a 

alternativa "A" com 29% dos votos, remetendo uma ampla preferência pela NVidia. Em 

terceiro temos a alternativa "B" com 27% dos votos, que demonstra para a presente 

pesquisa que a marca trabalhada no contexto do presente trabalho é válida e que a 

preferência pela Intel existe. Com 6% do total de votos temos a alternativa "C" e logo 

em seguida temos com 3% do total a alternativa "D". Identifica-se pelas respostas 

obtidas acima que os respondentes demonstram uma preferência por outras marcas do 

ramo de eletrônicos, o que ressalta as palavras do capítulo 4 quando diz que a confiança 

é um dos fatores mais importantes para uma marca e assim, podemos analisar que 35% 

do total de jogadores possui uma marca de confiança fora das citadas na questão. Esta 

preferência por outras marcas deriva do conceito trabalhado dentro do brand equity de 

confiabilidade de marca, visto que pelo fato do jogador conhecer e utilizar produtos de 



53 

 

determinada marca, favorecem no prazer de jogar vestindo a camisa de uma 

determinada marca. 

 A oitava questão retrata a preferência dos leitores para com as marcas preferidas 

por eles quando o assunto tratado são periféricos (acessórios como mouse, teclado, fone 

de ouvido, cord-holder, etc.): 

 
Figura 18 

 

Questionário A: Pergunta 8 

 

Podemos analisar a partir da questão acima que existe uma preferência grande pela 

marca Razer71 e que foi escolhida a alternativa "A" com 37% do total de votos como a 

mais votada. Logo em seguida temos a alternativa "B" com 29% dos votos, seguida pela 

alternativa "C" com 15%, mostrando que a Microsoft e a Logitech ainda são marcas 

lembradas no mercado. Por último temos a alternativa "D" e "E", respectivamente com 

2% e 1% do total de votos. 

 A partir desta questão pode-se confirmar o conteúdo visto no capítulo 3, sobre as 

questões que realmente contam para o crescimento de uma marca forte. Ao escolher a 

Razer, o respondente considerou os aspectos "desempenho de marca" e de "ressonância 

de marca", criando assim um laço entre a marca e o consumidor, que pode ser refletida 

nas escolhas realizadas pelos mesmos em relação à dúvidas de compra. A escolha da 

marca pelo desempenho e ressonância de marca confirmam que uma marca deve 

trabalhar todos os aspectos relacionados ao marketing e relacionamento com o cliente, 

para que esta possa desfrutar da maior quantidade de consumidores leais possíveis. 

 Para a pergunta de número nove, é retratada a escolha de qual das marcas citadas 

na questão possui maior valor de mercado para o consumidor, isto é, qual delas gera 

mais confiabilidade e segurança na  hora de realizar uma compra ou testar um produto 

novo: 

                                                           
71

 Disponível em: <www.razerzone.com>. 
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Figura 19 

 

Questionário A: Pergunta 9 

 

 Podemos analisar com a questão acima que a Intel possui para as pessoas que 

responderam o questionário, o maior valor de mercado entre as marcas citadas, com 

33% do total de votos a alternativa "A" fica em evidência e assim, demonstrando a força 

de mercado que a marca trabalhada no presente trabalho possui. Temos logo na 

seqüência a alternativa "C" com 22% de votos, seguida pela alternativa "E" com 17% do 

total de votos. As alternativas "B" e "E" ficaram por último com respectivamente 9% e 

4% do total de votos. Ainda seguindo na questão de valor de marca, pode-se identificar 

que o investimento da Intel nos atributos ressonância de marca, julgamentos de marca e 

sentimentos de marca (vide pirâmide de marca) tiveram um retorno satisfatório para a 

marca, visto que a grande maioria optou pela alternativa que mais lhes representava 

status. Quando o consumidor opta pela marca, como no caso da Intel, que investe 

milhões anualmente no quesito cliente, é possível identificar que o retorno deste 

investimento realmente existe e que, sem este, talvez a marca perdesse uma grande 

parcela de seus consumidores fiéis. A questão do status também está relacionada 

diretamente com a ressonância de marca, ligando os aspectos externos ao dia-a-dia do 

consumidor. Quando a ressonância de marca é bem trabalhada, acontece o que a 

pesquisa acima apontou, o respondente conclui que existe uma relação de bem-estar 

entre ele e a marca alvo. Esta relação de satisfação entre o consumidor e a marca pode 

ser considerada como o ápice da pirâmide de marca. 

 A seguir temos a pergunta de número dez, que remete ao local de residência dos 

respondentes do questionário: 
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Figura 20 

 

Questionário A: Pergunta 10 

 

 A pergunta acima é bem auto-explicativa, apenas evidenciando que a alternativa 

"B" foi a mais escolhida com 33% do total de votos, seguida pela alternativa "A" com 

30% dos votos. Pode-se identificar que os 2 estados com mais votos são São Paulo e 

Rio Grande do Sul respectivamente e podemos ver que existe uma relação com o 

hardcore player porque analisando a final da WCG Brasil 2010, as 5 melhores equipes 

brasileiras foram todas destes dois estados.
72

 

 A fim de definir onde no estado do Rio Grande do Sul os leitores residem, a 

pergunta de número onze trata da região do estado aonde os leitores que escolheram (na 

questão 10) o estado do Rio Grande do Sul estão contidos: 

                                                           
72

 Dados disponíveis em: <http://www.mibr.com.br/2010/08/wcg-brasil-norte/>. 
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Figura 21 

 
Questionário A: Pergunta 11 

 

 Pode-se identificar com a questão acima que 48% (alternativa "F") dos leitores 

não residem no estado e que 27% do total de votos optou pela alternativa "A", deixando 

explícito que a maioria das pessoas que respondeu ao questionário e moram no Rio 

Grande do Sul moram na região da grande Porto Alegre. Logo em seguida temos a 

alternativa "B" com 18% do total de votos, demonstrando assim que existem jogadores 

ativos no centro do estado. Em seguida temos as alternativas "C" e "D" empatadas com 

3% do total de votos e por último, a alternativa "E" com apenas 2% dos votos. 

 Ainda a partir dos dados obtidos pela questão anterior, pode-se analisar que a 

atividade do esporte eletrônico  independe do local onde os jogadores residem, porque 

todos os jogos competitivos, isto é, jogos que podem ser jogados em campeonatos, 

possuem versões para multi-jogadores a partir da conexão com a internet e também 

ressalta a importância que as conexões de internet possuem na vida dos hardcore 

players. A questão da socialização entre pessoas de diferentes regiões também pode ser 

identificada, visto que os jogadores possuem o mesmo objetivo e assim, acabam 

aumentando seu círculo social devido à necessidade de trabalho em equipe dentro dos 

jogos. 

 Pode-se concluir com as análises do questionário A que a maioria dos 

respondentes tem entre 20 e 25 anos, joga menos de 1 hora diariamente de jogos 

eletrônicos e tem como estilo preferido de jogo os de tiro em primeira pessoa (FPS). 

Também pode-se dizer que a maioria deles é indiferente em relação ao e-sport no Brasil 

e a maior apenas jogaria profissionalmente se houvesse um salário razoável para exercer 

a atividade. Esta mesma maioria acha que o patrocínio para jogar jogos eletrônicos 

competitivamente é algo positivo e que ajuda o jogador, assim como a preferência de 

patrocínio para jogar seria de empresas que agrega maior valor (emocional ou 

psicológico) para os mesmos. A marca de periféricos preferida pela maior parcela dos 
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respondentes é a Razer e a empresa com maior valor de mercado para eles é a Intel. É 

interessante também afirmar que a maior parte das pessoas que responderam a este 

questionário se situa nos 2 pólos do esporte eletrônico no Brasil, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, sendo que neste último, a maioria reside na região da Grande Porto 

Alegre. Este questionário e a análise de suas respostas serviram como um teste para 

saber como se deve interagir com os hardcore players e entender as necessidades que 

estes tem em relação ao esporte eletrônico. O próximo questionário em análise trará 

dados mais intrínsecos ao assunto tratado. 

 

 

6.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO B 

 

 

 A seguir temos o questionário B, adotado como padrão para o presente trabalho 

e que conta com 6 perguntas fechadas, de múltipla-escolha e diretas. As perguntas 

selecionadas para este questionário foram escolhidas a partir de uma análise do 

conteúdo mesclada com a análise do questionário A. A primeira pergunta, destaca a 

questão da importância do patrocínio dentro do esporte eletrônico, como é representado 

no gráfico a seguir: 

Figura 22 

 

Questionário B: Pergunta 1 

 

 

 Podemos analisar assim que 50% do total de respostas aderiu à letra "E", que 

sinaliza a preferência por todas as alternativas anteriores, ou seja, para os entrevistados 

todas as opções anteriores são essenciais para que um jogador se adentre no mundo 

competitivo do esporte eletrônico. Podemos confirmar com estes dados que as 

afirmações de NETO (1995) e SLEIGHT (1989) dentro do referencial teórico servem 

também para o patrocínio no esporte eletrônico, que, por sua vez, também necessita dar 

impulso ao jogador patrocinado para que a empresa patrocinadora possa colocar em 

prática o Naming Rights, patrocinador exclusivo e Official Supplier, estas que são 
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categorias citadas por NETO (1995) no referencial teórico e que  são caracterizadas 

como foco principal da promoção de vendas agregada ao jogador patrocinado. Pode-se 

enfatizar que a segunda alternativa com mais escolhas foi a alternativa "D" de "Bônus 

mediante a resultados" com 18% do total de respostas. Os componentes da amostra 

entendem que para que um jogador apresente um desempenho em qualquer tipo de 

esporte, seja ele eletrônico ou não, este deve receber bônus em dinheiro ou em produtos, 

mediante à boas colocações em campeonatos ou em partidas extra-oficiais.  

 A terceira alternativa com mais votos foi a "A", que remete ao pagamento das 

despesas de viagem, afirmando que 16% do total de votos considera que a empresa 

patrocinadora deve arcar com os custos de deslocamento do jogador patrocinado à 

campeonatos, conferências e a todos os projetos que envolvam este. Ressalta-se também 

que a alternativa acima também engloba os custos de transporte (passagens, táxi) e 

hospedagem. A quarta alternativa com mais votos foi a "C" com 9% dos votos, que trata 

de um salário proporcional à importância do jogador patrocinado para a empresa 

patrocinadora, este que foi escolhido pelos respondentes por acharem necessária uma 

compensação periódica ao jogador como se este fosse um trabalhador de carteira 

assinada, tornando-os responsáveis pelo seu desempenho em torneios e assim, tendo um 

motivo para sempre buscar um melhor desempenho nos campeonatos. A alternativa 

com menor número de votos foi a "B", esta que trata da ajuda com periféricos e 

peças/computadores novos para que o jogador possa usufruir da maior qualidade e 

estabilidade de processamento para o jogo, tornando o único empecilho para seu 

sucesso ele mesmo. 

 Após a análise de todas as respostas, pode-se dizer que para os respondentes o 

mais importante é que sejam mescladas todas as alternativas, fazendo uma média entre 

elas e que de todas as formas, facilitarão no sucesso do jogador e no retorno de imagem 

que a empresa vai receber do mesmo. Para que isto seja realizado com sucesso, é 

necessário que haja uma conversa direta entre patrocinador e jogador, sendo que o 

segundo deve demonstrar com provas que existem custos relacionados à atividade do 

esporte eletrônico e  também, para que seja executado com excelência, a ajuda de custo 

pode ser inserida junto ao salário e que a bonificação mediante a resultados seja uma 

quantia que realmente abra os olhos do jogador para o que é realmente importante para 

os olhos da empresa patrocinadora. 

 A segunda questão trata da remuneração que um jogador de esporte eletrônico 

deve receber ao ser patrocinado: 
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Figura 23 

 

Questionário B: Pergunta 2 

 

 Com as respostas da segunda pergunta foi possível analisar que a letra "E" foi a 

alternativa com maior número de votos com 50% do total, o que nos propicia analisar 

que a amostra entende que o jogador profissional deve receber um salário relativamente 

alto, se comparado com um trabalhador assalariado (salário mínimo), para que este 

possa viver exclusivamente desta atividade que, no caso, é ser jogador profissional da 

área dos jogos eletrônicos e dedicar seu tempo assim como profissionais de outras áreas 

ao melhor conhecimento do seu trabalho. A segunda alternativa mais votada foi a letra 

"C" com 20% do total de votos, o que nos leva a entender que para  o público o jogador 

deva receber um salário médio que sirva como "degrau" para que o jogador se enquadre 

em alguma outra área profissional futuramente. Já a terceira e a quarta alternativas com 

maior número de votos foi um empate entre a alternativa "A" e a alternativa "B" com 

11%, que podem ser analisadas juntas porque remetem ao mesmo patamar monetário, 

que o público considera que o jogador deve receber um salário não exorbitante, ou seja, 

consideram que o jogador deva ter outras prioridades em sua vida, realizando o ato de 

jogar um jogo eletrônico profissionalmente como hobby, lazer ou apenas uma fonte de 

renda temporária. Já a alternativa com o menor número de votos foi a alternativa "D" 

com 9% do total de votos, ou seja, o público acha que esta faixa salarial não satisfaz as 

necessidades do jogador, deixando este estagnado em relação à carga horária e sem 

tempo para especializar-se profissionalmente em outra área de atuação. 

 Com a análise das respostas foi possível identificar que o público considera que 

um salário acima de R$ 2.000,00 seja essencial para o jogador porque esperam que este 

viva do fruto de seu trabalho, podendo assim se manter e evoluir profissionalmente 

dentro de sua área de atuação, assim como podendo aumentar seu salário e adquirindo 
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benefícios futuros por meio de merchandising
73

 e product placement
74

. Como exemplo, 

podemos citar as inserções publicitárias da marca Razer nos vídeos do canal do jogador 

John Pyle no YouTube ou das inserções da Intel na mesma plataforma (vide DVD em 

anexo). 

 Pode-se ilustrar que o público considera que o jogador deva viver nos padrões da 

CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), como  o Artigo 457 diz:  

 
Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, 

além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
75

 

 

 Pode-se afirmar que a maioria das pessoas que responderam o questionário 

escolheram a alternativa "E" porque possuem o conhecimento de que os campeonatos 

mundo afora premiam grandes quantidades de dinheiro para os ganhadores. Analisando 

o apêndice C, é possível concluir que os montantes adquiridos pelas equipes que 

premiaram o primeiro lugar é de mais de US$ 150.000,00, o que torna o salário baixo ao 

jogador um estímulo quase nulo visto que um jogador que ganhe a primeira colocação 

em apenas um campeonato faturará muito mais que qualquer outro jogador assalariado. 

Atualmente existe um campeonato do jogo Heroes of Newerth
76

 que vai premiar o valor 

de US$ 5.000.000,00 para a equipe que chegar ao topo, e que, se dividirmos o total 

entre o número de jogadores por equipe (5) e os meses do ano (12), chegamos à um 

salário mensal de US$ 83.000,00 e que por si só é mais de 20 vezes superior ao salário 

médio de um jogador do esporte eletrônico, o que sugere o aumento salarial como 

impulso às atividades esportivas. 

 Com as análises anteriores chegamos à terceira questão, esta que trata da 

confiabilidade que o público tem com as marcas citadas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Merchandising segundo Blessa (2005), é o conjunto de técnicas responsáveis pela informação e 

apresentação destacada dos produtos na loja ou evento, de maneira que tal acelere sua rotatividade. 

Disponível em <www.blessa.com.br>. 
74

 Product Placement segundo Gupta e Gould (1998) é a técnica de incorporar marcas em filmes ou 

vídeos em troca de dinheiro, promoção ou benefício de imagem. 
75

 Disponível em: <http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/legis/CLT/INDICE.html>. 
76

 Disponível em: < http://na.leagueoflegends.com/news/league-legends-season-two-feature-5-million-

prize-pool>. 



61 

 

Figura 24 

 

Questionário B: Pergunta 3 

 

 Pode-se identificar que a alternativa "A" foi a mais escolhida pelo público com 

43% do total de votos, remetendo assim à marca da Intel como a mais confiável para o 

público. Em segundo lugar ficaram as alternativas "C" e "E" empatadas com 20% do 

total de votos. A alternativa "B" fica em quarto lugar dentre as mais votadas com 13% e 

a alternativa "D" fica em último com 5% do total de votos. 

 Também pode-se dizer que de todas as alternativas da questão 3, a Intel se 

sobresaiu como a mais votada e que segundo os fundamentos do Brand Equity, 

demonstra que o público se identifica mais com a marca citada, além de possuir uma 

confiança acima da normal com a sua linha de produtos. Isto remete à importância que 

uma base consolidada  com os seus consumidores  favorece à imagem da marca devido 

ao fato que estes mesmos consumidores realizam suas compras através de uma análise 

de experiência que já presenciaram com os produtos de uma determinada marca, pois 

como cita Aaker (2007, p.19):  

 
A lealdade da base de consumidores reduz a vulnerabilidade da ação 

competitiva. Os concorrentes podem ver-se desencorajados a investir 

recursos para atrair consumidores satisfeitos. Uma alta lealdade implica, 

ainda, melhores negócios com o comércio, uma vez que os consumidores 

leais esperam que a marca esteja sempre disponível. 

 

 É de extrema importância o investimento com o consumidor ativo, este que junto 

com a apresentação das informações do gráfico anterior, é capaz de investir sempre em 

produtos de uma marca que lhes satisfaz no aspecto de confiabilidade. 

 Pode-se conferir a seguir a pirâmide da lealdade de Aaker: 
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Figura 25 

 

Pirâmide de lealdade de marca, Aaker (2005, p.41) 

 

 Fica bem explícito que na presente pesquisa, após a mensuração dos dados do 

questionário a marca da Intel pode ser considerada como pertencente no segundo nível 

mais alto e que assim, pode-se inferir que os consumidores desta marca configuram um 

nicho que tem orgulho da marca e que também tem confiança nesta marca, assim, 

passando seu nome adiante. Pode-se citar Aaker (2007, p.42), quando este diz que: 

 

A lealdade à marca é qualitativamente diferente das outras dimensões 

principais do Brand Equity, por estar mais estreitamente ligada à experiência 

de uso. A lealdade à marca não pode existir sem a compra prévia e a 

experiência do uso. 

 

 Partindo desta premissa pode-se afirmar que a partir da fundamentação teórica, 

pode-se dizer que a Intel, no caso para o público da pesquisa, está situada como uma 

marca do topo da pirâmide (Gosta da marca/amigo da marca). Ressalta-se também que a 

lealdade à marca também é um fator de extrema importância porque este reduz os custos 

de marketing e serve de parâmetro para a atração de novos consumidores. 

 O quarto gráfico evidencia a importância que o nome de uma marca possui em 

relação a seus consumidores: 

 
Figura 26 

 

Questionário B: Pergunta 4 
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 Foi constatado que 80% do total de entrevistados optou pela alternativa "B", 

logo seguida pela alternativa "A" com 13% do total de votos. Logo após temos a 

alternativa "E" com 4% dos votos e empatados com o menor número de votos temos as 

alternativas "C" e "D" empatadas com 2% do total. 

 Com os dados mensurados é possível identificar que para o público, a Intel 

possui uma força maior em termos de Top Of Mind que as outras empresas, como cita 

Aaker (2007, p.65): 

 
A primeira marca mencionada numa pesquisa de recall sem estímulos 

alcança a classificação de Top Of Mind, uma posição especial. De forma 

concreta, ela está à frente das outras marcas na lembrança da pessoa, embora, 

naturalmente, possa haver outra bem próxima. 

 

 Apesar da pergunta anterior possuir um leve estímulo porque as respostas são 

relacionadas para o respondente, ainda assim, pode-se considerar que a Intel possui, 

para estes respondentes, o status de Top Of Mind. 

 É possível confirmar segundo os fundamentos do Brand Equity que a partir do 

momento que uma marca é conhecida é criado um elo entre o consumidor e a marca, 

este que possui um balanço delicado com uma relação de longevidade, que porém, pode 

ser quebrado a qualquer momento se a empresa quebrar algum dos 5 conceitos do 

Brand Equity, fazendo com que a marca seja esquecida. É importante que uma marca 

seja conhecida, pois só assim, pode ser considerada como uma alternativa real de 

compra para o consumidor. Ressalta-se que para o consumidor, quando uma marca é 

conhecida em âmbito nacional e/ou mundial, esta agrega automaticamente qualidade e 

confiabilidade aos seus produtos. Não necessariamente neste caso, os respondentes são 

compradores fiéis da marca, mas sim, algumas vezes, possuem preferência pelos 

produtos oferecidos. 

 Aaker (2007, p.79) diz que "A lembrança é difícil, requer uma profunda 

experiência de aprendizado ou muitas repetições. Uma lembrança imediata (Top Of 

Mind) é naturalmente mais difícil. Necessita de muitas repetições.". E com isso, 

podemos chegar  à conclusão de que durante toda a jornada desde a criação da marca, o 

reforço de marca e a lembrança da mesma foi bastante utilizado pelo setor de marketing, 

tornando assim, na presente pesquisa, uma marca Top Of Mind. 

 Seguindo para o quinto gráfico do questionário, a pergunta trata da experiência 

do usuário/consumidor em termos de qualidade com relação às marcas listadas: 



64 

 

 
Figura 27 

 

Questionário B: Pergunta 5 

 

 Em relação à pergunta acima, foi possível identificar que 70% do total de 

respostas aponta para a alternativa "B", que intensifica a posição da Intel como preferida 

pelas pessoas que responderam o questionário. Em seguida, segue a alternativa "A" com 

9% dos votos e a alternativa "E" e "F" consecutivamente com 5% e 4% do total de 

votos. Por fim temos com 0% do total as alternativas "D" e "G", que não obtiveram 

sucesso algum nas respostas do questionário. 

 É possível afirmar que para o público que respondeu ao questionário a 

experiência que tiveram com os produtos da marca Intel foi muito mais produtiva e 

pode-se dizer que a preferência do consumidor está relacionada fortemente com a 

questão do desempenho do produto, da qualidade em termos de produção (tecnologia  e 

design),  do serviço de atendimento ao cliente (SAQ), da garantia do fabricante, entre 

outros fatores que tomam a frente e tornam esta marca a líder da pesquisa. Todos os 

fatores previamente vistos são influenciados diretamente pela qualidade percebida, 

como cita Aaker (2007, p. 20): 

 
A qualidade percebida influencia diretamente as decisões de compra e a 

lealdade à marca, especialmente quando um comprador não está motivado ou 

capacitado para fazer uma análise detalhada. Pode também sustentar um 

premium price, que, por sua vez, pode criar margem bruta, com possibilidade 

de ser reinvestida no brand equity.   

 

 É plausível dizer que, fundamentando-se nas palavras de Aaker (2007), a partir 

da presente pesquisa a Intel está contida no subgrupo de qualidade real ou objetiva 

dentro da aba de qualidade percebida, pois o produto apresenta uma qualidade superior 

em relação à seus concorrentes, assim associando com as dimensões da qualidade. 

Dentro do mesmo raciocínio é possível afirmar que a Intel se encontra também nas 
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características de desempenho, confiabilidade e durabilidade, estes que são importantes 

da gama de produtos oferecidos pela marca.  

 A partir destes dados, chegamos à última questão do questionário, esta que 

envolve diretamente a experiência que o consumidor teve com a marca, considerando a 

mesma sempre como satisfatória (conteúdo do questionário): 

 

Figura 28 

 

Questionário B: Pergunta 6 

 

 Analisando  a questão anterior, é visível que 45% do total de participantes 

escolheu a alternativa "C", remetendo ao desempenho que os produtos da marca Intel 

possuem perante seus concorrentes. A alternativa "A" ficou em segundo lugar com 30% 

do total de votos, assim, presume-se que para o público da pesquisa a Intel é uma marca 

que transparece confiabilidade em seus produtos. Em terceiro lugar foi escolhida a 

alternativa "B" com 11% do total de votos e em seguida, a alternativa "E" com 9% dos 

votos. A alternativa "D" obteve 4% dos votos, demonstrando que a marca possui um 

status diferenciado das demais e, por último, a alternativa "F" com apenas 2% dos 

votos, o que remete que uma parcela do público agrega outros valores fora os mostrados 

na pesquisa aos produtos da marca Intel. É possível identificar que, a partir do momento 

que o público optou pela alternativa "C", o mesmo possui uma relação de lealdade com 

a marca, considerando a opção de desempenho como o diferencial de associação com a 

razão de compra. É importante ressaltar que a Intel preza como estratégia de 

posicionamento a questão do desempenho de seus processadores fabricados, como cita 

Aaaker (2007, p.119): 

 
Provavelmente, a estratégia de posicionamento mais usada seja associar um 

objeto com o atributo ou a característica de um produto. Desenvolver tais 

associações é eficaz porque quando o atributo é significativo, a associação 

pode se traduzir diretamente para comprar ou não uma marca. 
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 Apesar de existirem vários fatores que favorecem a relação entre consumidor e 

empresa, o segundo fator de maior importância para o público que respondeu à pesquisa 

foi a confiabilidade. Quando uma marca é confiável o consumidor deposita esperança e 

realiza um investimento monetário em um produto conhecido que está posicionado em 

um patamar mais alto em relação à produtos e marcas do mesmo segmento. 

 Utilizando a confiabilidade e o desempenho da marca, pode-se chegar a um 

ponto em que é possível considerar que o ponto mais forte de uma marca, no caso da 

Intel, é o nome e reconhecimento global que esta traz consigo desde sua criação. É 

importante como ferramenta de marketing o patrocínio de jogadores, no caso, a base 

deste estudo. Aaker (2007, p. 197) diz que "o nome é o indicador essencial da marca, a 

base tanto para esforços de conhecimento como de comunicação" e podemos associar 

esta sentença com o fato de uma empresa patrocinar um jogador profissional do esporte 

eletrônico. Observa-se que a associação de jogadores em patamares altos de 

competitividade e habilidade com um produto/marca pode ser sim uma ferramenta 

muito forte para a criação e fortalecimento de uma marca, pois segundo Aaker (2007, 

p.117): 

Muitas associações da marca envolvem atributos de produtos ou benefícios 

aos consumidores que propiciam uma razão específica para comprar e usar a 

marca. Representam uma base para as decisões de compra e a lealdade à 

marca.[...]Algumas associações influenciam a decisão de compra pela 

credibilidade e pela confiança da marca. Se um campeão de Wimbledon usa 

uma certa raquete de tênis, ou um profissional usa um produto particular de 

tintura de cabelo, os consumidores sentir-se-ão mais confortáveis com as 

marcas utilizadas por eles. 

  

 Muitas vezes estas associações de marca podem ser analisadas de forma que a 

empresa patrocinadora sempre tenha lucro, seja este de imagem ou financeiro. 

 

6.3 Análise do questionário para com o jogador John Pyle 

 

 

 A partir das respostas obtidas no questionário respondido por e-mail pelo 

jogador de World of Warcraft John Pyle, é possível analisar que sua relação de 

patrocínio com a empresa Intel foi bastante lucrativa para ambas as partes. O jogador 

diz na resposta por e-mail que a sua relação com a empresa requeria bastante esforço 

dele para com a mesma, necessitando estar sempre presente e disponível para qualquer 

tipo de evento requerido pela Intel.   
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 Nas respostas do questionário é possível identificar a relação entre o marketing 

promocional e o contrato entre a empresa e o jogador, quando ele relata o fato da 

promoção give away em que a Intel lhe fornecia os produtos para que o mesmo 

sorteasse entre as pessoas que viam seus vídeos. Os vídeos podem ser encontrados no 

seu canal do YouTube http://www.youtube.com/user/johnsju e atualmente possui cerca 

de 281,636 inscritos, assim como um total de 54.754,709 exibições. Seus vídeos tratam 

de dicas para o jogo World of Warcraft, bem como algumas de suas participações em 

eventos e campeonatos do jogo. Como a Associação Brasileira de Marketing e 

Negócios
77

 afirma, "[...]é comunicação de marca com objetivo de incrementar a 

percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e pontos de contato que 

ativem a compra, o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e serviços." 

 O jogador ainda afirma que a relação entre a empresa e o mesmo acabou assim 

que a empresa contratante não necessitou mais de seus serviços, porque mudou o foco 

de seu marketing corporativo. Pode-se afirmar então que o patrocínio é uma ferramenta 

que possui validade quando o assunto focado é a imagem de uma marca, pois ainda 

como ressalta o jogador, antes o mesmo possuía contratos com as empresas Razer e 

Intel e logo após a segunda ter cancelado seu contrato, a Razer, que era a segunda 

patrocinadora oficial do jogador ainda assim renovou o seu contrato com o jogador 

porque o foco de sua linha de produtos permanece o mesmo e, pode-se complementar 

que, ainda gera lucros para a empresa patrocinadora.  

 Pode-se citar como exemplo do assunto tratado, a grande evolução do mercado 

de games, que em 2011 faturou 3 vezes mais que a indústria do cinema e que, ainda 

assim como relata a reportagem da MundoSA
78

, o esporte eletrônico está em alta e 

existem muitos campeonatos televisionados e transmitidos globalmente, o que garante 

que o patrocínio neste ramo é um investimento lucrativo e a tendência é aumentar a 

imagem que estes contratos trazem para as empresas. É possível identificar que mesmo 

no Brasil os jogos eletrônicos possuem um futuro nesta questão do patrocínio. Como se 

pode identificar, na Brasil Games Show de 2011 o público superou a marca das 60 mil 

pessoas, sendo mais importante, por assim dizer, em questões de quantidade de público 

que o show do cantor Justin Bieber (que realizou o show no mesmo dia, 09/10/2011)
79

. 

                                                           
77

 Disponível em: < http://www.abmn.com.br/menu/index.asp>. 
78

 Disponível em: < http://g1.globo.com/videos/globo-news/mundo-sa/v/blizzard-e-considerada-uma-das-

desenvolvedoras-de-games-mais-respeitadas-do-mundo/1575960/#busca=blizzard>. 
79

 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=hho79pcJO4E&feature=youtu.be&t=20m>. 



68 

 

Ainda seguindo esta linha de pensamento, a AGL
80

 definiu que este tipo de  comércio 

de eventos que envolve patrocínio de produtos e/ou marcas pode ser caracterizado 

dentro da categoria "Patrocínio por citação", que engloba os fatores citados acima 

referentes a um âmbito global. 

 Seguindo este estudo, podemos afirmar com bastante precisão que o patrocínio 

da empresa Intel com o jogador de World of Warcraft John Pyle pode agregar valor para 

a imagem da empresa e sua linha de produtos e que, juntando a força dos fãs do jogador 

e os consumidores fiéis da marca, é possível agregar um fator de duplo de 

confiabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Disponível em: <www.agl.com.br>. 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao analisar o atual cenário da publicidade no Brasil, com a inserção no mercado 

de novas tecnologias de mídia pode-se dizer que o consumidor cada vez mais procura 

compartilhar uma identidade perante as marcas e os produtos que possivelmente irão 

comprar. 

 Partindo-se do conhecimento pós leitura sobre a história do esporte e sua 

legislação, apresentados neste trabalho, pode-se dizer que desde os primórdios do 

esporte no Brasil existem regras e arbitrariedades que norteiam a prática dos esportes. 

 Como demonstrado no trabalho, a indústria de games apresenta um mercado 

muito grande e promissor, abrindo novas portas para a publicidade e sendo uma 

alternativa que pode contribuir para a construção de marcas fortes, assim como a 

associação dos produtos e marcas com os jogadores patrocinados. 

 A propaganda tem que ser específica neste novo meio para que todo o 

investimento tenha um retorno favorável para a empresa patrocinadora, sendo este 

retorno de modo que a imagem da empresa seja realçada e fixada ou até mesmo com um 

retorno em temos de lucro para a companhia. 

 No decorrer deste trabalho pode-se observar a relação forte que existe entre a 

publicidade e a prática do esporte eletrônico, assim como se pôde entender o modo de 

pensar dos jogadores brasileiros conhecidos como hardcore players, ou mesmo de 

jogadores que um dia já se encaixaram neste perfil, descobrindo assim seus costumes, 

idade, preferências e até mesmo os locais aonde residem no país. 

 Baseada na propaganda específica, foram analisados nesta mesma ordem dois 

questionários que foram respondidos pelos usuários dos dois fóruns de gamers mais 

antigos do país, o fórum DarkSide e o fórum Off. 

 Com o andamento do trabalho, foi possível identificar, após a análise dos 

questionários e da entrevista com o jogador John Pyle, que a relação entre o patrocinado 

e o patrocinador é muito dependente de confiança e do foco da empresa que está a 

patrocinar. Também pode-se dizer que a partir deste novo veículo de comunicação, que 

no caso são os jogadores patrocinados do e-sport, deve haver sempre uma ligação entre 

o produto, público-alvo e a marca, a fim de tornar o jogador patrocinado um ícone de 

desempenho e status para com o consumidor. 
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 Pode-se concluir então, que o patrocínio de jogadores do esporte eletrônico é 

uma ferramenta válida para as empresas que atuam no ramo do próprio e-sport ou até 

mesmo possuam produtos que criem uma relação entre o jogador e a marca. Entende-se 

pelo desfecho do trabalho que se esta ferramenta de marketing for bem trabalhada, 

analisada e estudada, pode vir a ser muito utilizada no mercado brasileiro. Cabe ao 

profissional de propaganda identificar os nichos que devem ser investidos e se 

realmente a empresa possui uma ligação com o público-alvo.   
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APÊNDICE A (QUESTIONÁRIO FILTRO) 

 

 

Qual a sua idade? 

(  ) 12-15  (  ) 16-19  (  ) 20-25  (  ) 25-30  (  ) 30 ou mais. 

 

Quantas horas joga por dia? 

(  ) menos de 1  (  ) 1 a 2 horas  (  ) 2 a 3 horas.  (  ) 3 a 4 horas  (  ) mais de 4 horas 

 

Qual estilo de jogo eletrônico prefere? 

(  ) FPS(ex: counter-strike)   (  ) RTS (ex: Warcraft III)  (  ) MMORPG (WoW) 

 

O que acha do E-sport no Brasil? 

(  ) Mal organizado. 

(  ) Ruim. 

(  ) Médio. 

(  ) Bom 

(  ) Promissor. (ótimo) 

 

Gostaria de jogar profissionalmente? 

(  ) Nunca. 

(  ) Apenas com um salário razoável. 

(  ) De qualquer forma. 

(  ) Sou jogador profissional. 

(  ) Outros. 

 

 

Por que jogaria profissionalmente? 

(  ) Dinheiro. 

(  ) Reconhecimento/fama. 

(  ) Viagens. 

(  ) Diversão 

(  ) Outros. 

 

O que acha de patrocínio para jogar competitivamente? 

(  ) Não gosto. 

(  ) Bom. 

(  ) Essencial. 

(  ) Apenas para custo das despesas. 

 

Qual marca gostaria de ser patrocinado? 

(  ) NVidia. 

(  ) Intel. 

(  ) ATI. 

(  ) AMD. 

(  ) Outros. 

 

Qual marca de periféricos prefere?(mouse, teclado, fone, etc.) 

(  ) Razer. 

(  ) Microsoft. 
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(  ) Logitech. 

(  ) Thermaltake. 

(  ) Zowie. 

 

 

Qual destas marcas tem maior valor para você? 

(  ) Intel. 

(  ) AMD. 

(  ) Razer. 

(  ) Logitech. 

(  ) Microsoft. 

 

Em que estado você reside? 

(  ) Rio Grande do Sul 

(  ) Santa Catarina 

(  ) Paraná 

(  ) São Paulo 

(  ) Rio de Janeiro 

(  ) Outros 

 

Se mora no Rio Grande do Sul. Em qual região reside? 

(  ) Grande Porto Alegre 

(  ) Litoral 

(  ) Centro 

(  ) Oeste 
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APÊNDICE B (QUESTIONÁRIO FINAL) 

Se você acha o essencial o patrocínio para jogar jogos eletrônicos competitivamente, 

qual das opções você considera mais importante? 

 

a) Pagamento das despesas de viagem. 

b) Ajuda com peças/novo computador. 

c) Salário proporcional. 

d) Bônus mediante a resultados. 

e) Todas as anteriores. 

 

Quanto você acha que seria um "salário razoável" para um profissional do esporte 

eletrônico? 

 

a) até R$ 800,00. 

b) de R$ 801,00 a R$ 1.000,00. 

c) de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00. 

d) de R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00. 

e) acima de R$ 2.000,00. 

 

Qual das marcas abaixo você se considera "leal" ? (lealdade em termos de 

confiabilidade). 

 

a) Intel. 

b) AMD. 

c) Razer. 

d) Logitech. 

e) Microsoft. 

 

Quando você pensa em uma marca, qual destas vem primeiro na sua cabeça? 

a) AMD. 

b) Intel 

c) Thermaltake. 

d) ZowieGear. 

e) SteelSeries. 

 

Em termos de experiência com as marcas abaixo, qual destas possui a maior qualidade 

para você? 

 

a) Logitech. 

b) Intel. 

c) AMD. 

d) Icemat. 

e) Plantronics. 

f) Everglide. 
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g) A4Tech. 

 

Quando falamos da marca Intel, qual das aternativas abaixo representa mais? 

a) Confiabilidade. 

b) Durabilidade. 

c) Desempenho. 

d) Status. 

e) Custo x Benefício. 

f) Nenhuma das anteriores. 
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APÊNDICE C (ROTEIRO ENTREVISTA JOHN PYLE) 

 

1) Como é a vida de jogador patrocinado? 

2) A quanto tempo é patrocinado pela Intel? 

3) Quais são seus patrocinadores atuais? 

4) O que a os patrocinadores representam para você? 

5) Por quê aceitou o contrato da Intel? 
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ANEXO A (TABELA DE PREMIAÇÕES CPL) 

 

2004: 

 

2005: 
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2006: 

 

2007: 
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ANEXO B  Imagem do e-mail da entrevista com o jogador John Pyle 

 

 


