
0 
 

 

 

 

 

 

Marcus Vinícius Lopes Siqueira 

 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

CONSUMO DE JOGOS: A CONEXÃO ENTRE A CAMPANHA DE LANÇAMENTO 

E A MOTIVAÇÃO DE COMPRA DO JOGO CALL OF DUTY BLACK OPS 2 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014 



1 
 

Marcus Vinícius Lopes Siqueira 

 

 

 

 

JOGOS E CONSUMO: A CONEXÃO ENTRE A CAMPANHA DE LANÇAMENTO E 

A MOTIVAÇÃO DE COMPRA DO JOGO CALL OF DUTY BLACK OPS 2 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado 
ao Curso de Publicidade e Propaganda, 
Área de Ciências Sociais, do Centro 
Universitário Franciscano, como requisito 
para obtenção de grau de Bacharel em 
Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Caroline De Franceschi Brum 

 

Santa Maria, RS 

2014 

 



2 
 

Marcus Vinícius Lopes Siqueira 

 

 

 

 

 

JOGOS E CONSUMO: A CONEXÃO ENTRE A CAMPANHA DE LANÇAMENTO E 

A MOTIVAÇÃO DE COMPRA DO JOGO CALL OF DUTY BLACK OPS 2 

 

 

 

_________________________________________________ 

Orientadora: Profª Caroline De Franceschi Brum 

 

_________________________________________________ 

Banca: Profª Pauline N. Fraga 

 

_________________________________________________ 

Banca: Profº Angélica Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ........ de ................................... de 2014 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qual a resposta da pergunta fundamental? Sobre a vida, o universo e tudo mais?” 

“42” 

Douglas Adams – O Guia do Mochileiro das Galáxias 



4 
 

Agradecimentos 

 

 O primeiro agradecimento vai para meu pai Antônio, que me presenteou com 

meu primeiro videogame, um Mega Drive 16 Bit, uma fita do Sonic, uma dos 

Simpsons e uma do Ayrton Senna Mônaco GP II, e por ter comprado um PC 

Pentium 100MHz, onde eu jogava Doom incansavelmente. Gostaria de agradecer a 

minha mãe por em conjunto com meu pai, não medirem esforços para que eu 

tivesse uma educação de qualidade, fazendo sacrifícios pessoais para que os 

estudos nunca fossem deixados de lado, vindo sempre em 1º lugar. Meus pais são o 

maior exemplo de esforço pessoal e profissional que tenho e vou ter, só posso 

agradecer por tudo que sempre fizeram por mim e dizer que os amo. Estendo esse 

agradecimento a minha irmã mais nova Ana Paula, e sua infindável paciência com 

um irmão muitas vezes agitado e resmungão, mas que tem ela como um dos 

presentes mais preciosos que a vida lhe deu. 

 Aos meus avós, que de uma maneira ou outra, contribuiram em minha 

formação, com meu avô Zeno me incentivando a decorar os gases nobres da tabela 

periódica, com minha avó Madalena me ajudando com os exercícios de matemática 

quando eu tinha dificuldade em entender contas com vírgula, ou com minha avó 

Clara, que morou toda uma vida comigo, e que no dia que me mudei, entrou em 

depressão, tamanho é o amor que nos une. 

 Agradeço também a minha namorada Marcelle, que sempre me impeliu ao 

estudo, muitas vezes cobrando como uma mãe as realizações da faculdade. 

Agradeço por ter entendido minha imersão nos jogos, muitas vezes esquecendo de 

ligar e de responder mensagens, e também por ter jogado comigo, muitas vezes só 

para me agradar. Te amo. 

 Muito obrigado à minhas referências de infância nos jogos e desenhos, em 

especial a TV Manchete, que por anos me encantou com seus desenhos e séries, 

inflando minha imaginação ao máximo. Aos criadores e produtores de jogos, que 

criaram histórias, mundos, pessoas, paixões e vida, e me fizeram viajar por lugares 

que existiam no calor da minha casa. 



5 
 

 Por fim, gostaria de agradecer a minha orientadora Caroline, por todo o apoio 

durante meu período de facudade, pela incansável luta para que eu entregasse tudo 

no prazo, pelo desejo que nas “mijadas” eu me torna-se um profissional melhor. 

Muitas vezes posso ter parecido ser indiferente, mas cada palavra dita pela maior 

mestre que tive no curso foi guardada. Obrigado por guiar um desajustado 

acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com a intenção de verificar a conexão entre a 

motivação declara de compra dos hardcore players de Santa Maria e a campanha 

de lançamento do game Call of Duty: Black Ops 2. O referencial teórico compreende 

os temas de Marketing e Comportamento do Consumidor, e a partir de questionários 

foi realizada uma análise que estuda o tema proposto. 

Palavras-chave: Publicidade, comunicação, games, jogos, marketing, 

comportamento do consumidor. 

 

ABSTRACT 

This work was developed with the intention to verify the connection between 

motivation declares purchase of hardcore players of Santa Maria and the launch 

campaign of the game Call of Duty: Black Ops 2. The theoretical framework includes 

the topics of Marketing and Behavior Consumer Estudy, and from an analysis of 

questionnaires studying the theme was performed. 

 

Keyword: Advertising, comunication, games, marketing, behavior consumer estudy 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 27 de junho de 1972 foi fundada a empresa Atari¹ por Ted Tabney e 

Nolan Bushnell, a empresa foi a responsável pela criação e distribuição do jogo 

Pong, que era um game eletrônico de duas dimensões que simulava um jogo de 

tênis de mesa. Os jogadores tinham como objetivo controlar uma paleta e enviar a 

bola na direção oposta, na tentativa de impedir que o outro player rebatesse a bola. 

Esse foi o primeiro jogo a ser comercializado pela Atari, o que deu origem a um novo 

setor da indústria. 

Desde então, só houve crescimento, no ano de 2010 a indústria de games 

teve um faturamento de U$$ 60,4 bilhões, com uma estimativa de U$$ 75 bilhões 

até 2015. Se realizado um comparativo com a indústria cinematográfica, que teve 

faturamento de U$$ 31,8 bilhões em 2010, a indústria de games teve um 

faturamento 89,9% maior². 

No mesmo ano, foram lançados 1638 jogos, enquanto a indústria 

cinematográfica lançou cerca de 500 filmes. Um dos grandes trunfos da indústria de 

games é sua relação custo/benefício, pois enquanto um filme tem custo médio de 

U$$ 100 milhões diluídos em aproximadamente 1,5 anos, que é o tempo de 

produção, um game tem custo médio de U$$ 25 milhões, com tempo de 

desenvolvimento médio entre dois e três anos. 

 No ano de 1980, a Atari lançou o jogo Battlezone, que seria o primeiro do 

gênero first-person-shooter, onde é permitido ao jogador enxergar exatamente o 

ponto de vista do protagonista.  

 No Brasil, a indústria de jogos teve seu início oficial com o console Atari 2600 

no ano de 1984, pois foi o primeiro console a ser importado para o país. Em 1985 a 

Dynacom começou a fabricação nacional de cartuchos para o console e para seus 

genéricos feitos no Brasil, alavancando o mercado nacional de games. 

 Segundo pesquisa publicada pelo Banco Nacional de Desenolvimento em 

conjunto com o IBOPE em 2014³, de 31,5 milhões de internautas, o uso de jogos 

online é práticado por 54% deles, e jogos em redes sociais por 23%. Já na pesquisa 

realizada pelo Game Pop Ibope são apresentados os dados de que de 80 milhões  

_______ 
¹ <http://www.atari.com/>  
² <http://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-games-infografico-
.htm> 
³<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/seminario/se
minario_mapeamento_industria_games042014_Relatorio_Final.pdf> 



9 
 

de internautas, 61 milhões jogam algum tipo de jogo, seja online ou offline. A 

pesquisa também informa que 67% dos jogadores usa algum tipo de console e 42% 

usam computadores.  

 Em relação a divisão de sexo, 47% são mulheres e 53% homens, e o Rio 

Grande do Sul concentra 11% dos jogadores do Brasil, atrás somente de São Paulo, 

com 36% dos jogadores. 

 Em 2012 a empresa Treyarch desenvolveu o jogo Call of Duty: Black Ops 2, 

que foi distribuídos pela Activision.  

 

 

Figura 1 – Capa do jogo 
Fonte: Site Oficial 

  

 O jogo caracteriza-se por sua avançada inteligência artificial, ambiente 

futurista e jogabilidade não-linear. Na época de seu lançamento o jogo bateu um 

recorde de vendas com um faturamento de 500 milhões de dólares nas primeiras 24 

horas, sendo ultrapassado somente em 2013 com o lançamento do jogo Grand Theft 

Auto V, que rendeu 800 milhões de dólares no seu primeiro dia de vendas.  

 O pesquisador definiu o game como seu objeto de pesquisa pois é jogador da 

série, acompanhando-a desde o início. Por ser estudante de publicidade e 
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entusiasta do mundo dos jogos, o pesquisador sentiu-se compelido a juntar suas 

paixões e escrever sobre o assunto. 

 A pesquisa mostra-se importante porque levantou dados de motivação 

declarada de compra dos hardcore players de Santa Maria, estabelecendo uma 

base de dados para consulta, pois em conversa com o pesquisador, Jesús Fabre, 

relações-públicas da empresa Beatifun Games, existem poucas pesquisas na área 

de grandes games no Brasil e nenhuma em relação ao jogo Call of Duty: Black Ops 

2. 

 O objetivo geral levantado pelo pesquisador foi verificar qual conexão entre a 

campanha do jogo Call of Duty: Black Ops 2 e a motivação declarada de compra dos 

hardcore players  de Santa Maria que fazem parte do grupo do Facebook chamado 

BRICK DE GAMES. Para isso foram definidos três objetivos específicos: estudar a 

campanha de lançamento do jogo, onde o pesquisador descreveu os itens que 

fizeram parte da mesma, como trailers, edições especiais, embalagens e season 

pass; Descrever o perfil sócio demográfico dos hardcore players de Santa Maria, 

onde são informadas a idade de cada jogador e seu investimento em games; E 

identificar as motivações declaradas de compra que levam os hardcore players de 

Santa Maria a consumirem o jogo, onde o pesquisador analisa as motivações 

declaradas de compra dos entrevistados através de um questionário. 

 No decorrer do trabalho, o pesquisador irá apresentar os capítulos: Marketing, 

onde será apresentado o mix de marketing, com ênfase no “P” de produto, no “P” de 

promoção e no “P” de preço, onde o pesquisador pode descrever os componentes 

do mix de marketing; Compra e Consumo, onde serão explanadas as teorias da 

motivação e sobre o comportamento do consumidor, onde é explanado sobre os 

motivos que levam a compra e ao grupo em que as pessoas encontram-se inseridas; 

E Os Games, onde o pesquisador irá apresentar toda a série do game e seus 

materias promocionais. 
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2. MARKETING 

 O marketing segundo Kotler e Armstrong (1995, prefácio), “é a função dentro 

de uma empresa que identifica as necessidade e os desejos do consumidor, 

determina quais os mercados-alvo que a organização pode servir melhor e planeja 

produtos, serviços  programas adequados a esses mercados”. Kotler e Armstrong 

(1995, p. 3) também conceituam o marketing como “ o processo social e gerencial 

através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e que necessitam, 

criando e trocando produtos e valores uns com os outros”. O marketing não limita-se 

somente a propaganda, seja ela institucional ou para vendas, Kotler e Armstrong 

(1995) informam que isso é só a ponta do iceberg, sendo essa apenas uma das 

inúmeras funções que são possibilitadas pelo marketing.  

 Segundo Armstrong e Kotler(1995, p. 3), “o conceito mais básico e inerente 

ao marketing é o das necessidades humanas”. A pirâmide da hierarquia das 

necessidades de Maslow, define um conjunto de necessidades do ser humano, 

necessidades básicas da condição humana, e são elas que devem ser levadas em 

conta quando trabalha-se com o marketing: as necessidades básicas físicas que são 

vestimenta, alimentação, segurança, etc.; as necessidades sociais, que incluem ser 

parte de um grupo e ser querido no mesmo; e as necessidades individuais, que são 

o conhecimento e auto-realização. 

 Para entender o marketing, também deve-se entender os desejos do ser 

humano, que é o começo do marketing, ou seja, suas necessidades que não são 

inerentes, mas foram moldadas pelo local onde está inserido culturalmente e por sua 

criação. Segundo Kotler e Armstrong (1995), conforme a sociedade evolui, também 

evoluem seus desejos, que conforme conceituam Kotler e Armstrong(1995, p. 4) são  

“as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais” 

e também, segundo Kotler(2008, p. 27) “carências por satisfações específicas para 

atender às necessidades”, pois cada vez mais o homem é exposto a objetos que 

despertam seu interesse. 

 Quando estes desejos tornam-se viáveis e podem ser adquiridos, tornam-se 

demandas. O produto, é algo oferecido para satisfazer uma necessidade ou desejo, 

segundo Kotler e Armstrong (1995), são pacotes de benefícios, e as pessoas 

escolher o que lhe trará uma melhor relação custo/benefício. 
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2.1 O MIX DE MARKETING 

 Conforme conceituam Kotler e Armstrong (1995, p. 31), o mix de marketing é 

“um grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para 

produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”. O mix de marketing deve ser 

definido após a empresa decidir sua estratégia de posicionamento, que é, segundo 

Yanaze (2001, p. 85) o “apresentar o produto ao mercado revestido das condições 

mais favoráveis para conquistar a preferência do consumidor ”. 

 O mix de marketing é caracterizado por ser o conjunto de ações da empresa, 

que tem como intenção influenciar a demanda do produto. As possibilidades são 

classificadas em quatro grupos, que são chamado de os “quatro Ps” do marketing, 

sendo eles: produto, preço, praça e promoção. Armstrong e Kotler(1995) dão as 

seguintes definições para cada um deles: 

 Produto é a reunião de bens e serviços que a empresa irá oferecer ao 

mercado-alvo. Levando-se isso em consideração, produto de uma televisão são 

transistors, capacitores, etc. 

 Preço é a quantia de dinheiro que o consumidor paga pelo produto. É o único 

componente do mix de marketing que gera receita, depende do segmento de 

mercado que se deseja atingir, do ambiente que está inserido, etc. 

 Praça é o canal de distribuição, é onde que o produto chegará ao consumidor 

e de que maneira será comercializado. Envolve uma logística para melhor cobertura. 

 Promoção é o processo de comunicação, são as atividades que mostram para 

o consumidor os atributos e benefícios do produto, são as variáveis do plano de 

marketing, e é o que leva o consumidor a adquirir o produto. 

 

 

2.1.1 PRODUTO 

 

 Produto, conforme Kotler e Armstrong(1995, p. 5), é “qualquer coisa que 

possa ser oferecida a um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que 

possa satisfazer a um desejo ou necessidade”. 

 Segundo Kotler e Armstrong(1995, p. 5), produtos são: “objetos físicos, 

serviços, pessoas, locais, organizações, ideias ou combinações desses elementos.” 



13 
 

Já serviços, são produtos que, conforme Kotler e Armstrong(1995, p. 190)“, 

consistem em atividades, benefícios ou satisfações que são ofertadas para venda, 

como cortes de cabelo, preparação de imposto de renda, consertos domésticos”. 

 Conforme conceituam Kotler e Armstrong(1995), os produtos são divididos em 

níveis, sendo eles: produto básico, produto real e produto ampliado. Produto básico 

é a proposta por trás do produto, sendo o conceito, a ideia original. O produto real é 

criado a partir do produto básico. Ele é o produto em si, e é dividido em cinco 

particularidades: níveis de qualidade, características, design, marca e embalagem; 

Produto real é o que o consumidor espera. Já o produto ampliado surge do produto 

básico e do produto real, ele é constituído de serviços e benefícios que excedem o 

produto real, são suas ampliações, como por exemplo garantia estendida. 

 Estes elementos devem ser levados em conta no desenvolvimento do 

produto, pois o profissional deve, segundo Kotler e Armstrong (1995, p. 190), 

“identificar as necessidades básicas do consumidor, para então projetar o produto 

real e descobrir meios de ampliá-lo, a fim de criar o pacote dos benefícios que irão 

satisfazer os consumidores da melhor forma possível”. 

 

2.1.2 PROMOÇÃO 

 O P de promoção refere-se à venda do produto ou serviço em si, ela é 

composta de propaganda, promoção de vendas, relações públicas, força de vendas 

e marketing direto. 

 Este trabalho abordou a área de promoção de vendas, que é uma tática de 

marketing, e segundo Kotler (2003, p. 350) “consiste em incentivos de curto prazo 

que visam estimular a compra de um produto ou serviço”. Também diz que 

“enquanto a propaganda oferece razões para a compra de um produto ou serviço, a 

promoção de vendas oferece razões para comprar imediatamente”. 

 

2.1.3 PREÇO 

 Segundo Basta, Marchesini, Oliveira e Sá (2005, p. 39) o preço caracteriza-se 

pelo “valor agregado que justifica a troca. A transferência de um produto é planejada 

e adequada por esse elemento”. Para a definição do preço de um produto ou 
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serviço, deve-se levar em consideração os objetivos de marketing, conforme 

conceituam Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, conforme o trecho abaixo: 

Antes de definir preços, a organização deve considerar quais são os 
objetivos de marketing relativos ao seu produto (ou serviço). Quanto mais 
claros forem seus objetivos, mais fácil será estabelecer os preços. As 
decisões de precificação devem ser coordenadas com o projeto, a 
distribuição e a promoção do produto, a fim de tornar o seu posicionamento 
coerente e eficar. (BASTA, MARCHESINI, OLIVEIRA e SÁ, 2005, p. 39) 

 Segundos os autores, a definição de preço pode ocorrer de várias maneiras, 

como pela técnica do mark-up, onde são análisados os custos da produção e dos 

canais de distribuição e divulgação mais a margem de lucro. Pelo preço teto, onde 

conforme Basta et al (2005, p. 39) é o valor “que o mercado esta disposto a pagar 

pelo produto e, internamente, ajustam seus custos e lucros para tornarem-se 

competitivas”. Outra maneira apresentada é a percepção de valor dos clientes em 

relação ao preço praticado por uma empresa frente-a-frente com o preço de outra. 

Segundo Basta et al (2005, p. 39) “essa técnica visa identificar sobretudo os 

atributos de preço que precisam ser melhorados”, pois são levados em consideração 

atributos como descontos, prazos, juros, etc. A última maneira de definição de preço 

adotada pelas empresas é a técnica do leilão corporativo, onde “conectadas por uma 

rede com seus fornecedores, elas sinalizam que aceitam ofertas abaixo de um valor 

predeterminado” (BASTA et al, 2005, p. 40). 

 

3. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Segundo Solomon (2002, p. 33), o comportamento do consumidor conceitua-

se como “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou dispõe de produtos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer necessidades e desejos”. Tendo isso em conta, o pesquisador 

analisou a motivação declarada de compra dos hardcore players de Santa Maria que 

jogam o game Call of Duty: Black Ops 2 e fazem parte do grupo do Facebook BRIC 

DE GAMES DE SANTA MARIA.. 

Sendo assim, o âmbito do comportamento do consumidor, conforme Pinheiro 

(2006 p. 13), “gira em torno dos processos cognitivos e emocionais que antecedem 

e sucedem a obtenção, o consumo e a disposição de bens tangíveis e intangíveis, 
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produtos ou serviços”. Há também os fatores socioculturais, que falam sobre a 

interação dos consumidores com um meio, conforme é exemplificado em trecho 

abaixo:  

Os consumidores não tomam decisões no isolamento. Pelo contrário, 
quando consomem bens e serviços, eles funcionam num contexto social. 
Frequentemente os consumidores respondem a um conjunto de influências 
externas e interpessoais, decidindo suas compras baseados no que eles 
acreditam que projetarão imagens favoráveis aos demais e que atenderão 
às expectativas que os outros têm dele. Seja no seio familiar, no contexto 
escolar, nos grupos universitários, no ambiente profissional ou nos clubes 
sociais, estamos interagindo com outras pessoas o tempo todo, sofrendo 
suas influências sociais e sendo afetados pelas culturas e valores interentes 
a esses grupos. Embora esses fatores não possam ser controlados pelos 
profissionais de marketing, eles devem ser constantemente levados em 
consideração, pois suas forças moldarão as pessoas que vivem naquele 
contexto social. (SAMARA e MORSCH, 2005, p. 54) 
 

Segundo Solomon (2002), enquanto animais sociais, o ser humano pertence 

a um grupo, e tenta agradar aos outros como tentativa de adequação, para 

conquistar a inserção em um grupo. Este comportamente pode ser notando em 

clans de jogos online, que são grupos de pessoas que reunem-se para jogar, tanto 

em local físico como virtual, por uma afinidade emocional ou de habilidade no game. 

As teorias que estudam o comportamento do consumidor, segundo Karsaklian 

(2011), podem ser divididas em quatro escolas, ou linhas de pensamento mais 

conhecidas e aceitas:  teoria behaviorista, teoria cognitiva, teoria psicanalítica e 

teoria humanista. 

 A teoria behaviorista propõe um estudo exclusivo do homem, dizendo que o 

único comportamento humano é o observável. Ela não se interessa pelos processos 

internos do indivíduo, mas sim seus inputs e outputs, ou seja, os processos de 

entrada e saída, que são os impulsos do consumidor. 

 A teoria behaviorista considera todo o comportamento como sendo uma 

função do impulso, que deriva das necessidades biológicas, e do hábito, que é 

contiguidade da resposta a um esforço, e esse impulso leva o organismo cegamente 

à ação.  

 A teoria cognitiva leva em consideração os pensamentos da pessoa, pois 

segunda esta teoria, não existe um estabelecimento automático de conexões 

estímulo-resposta, ou seja, o indivíduo adquiriu e elaborou informações em suas 

experiências, o que antevê as consequências de seu comportamento. 
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 Na teoria psicanalítica, conforme informa Karsaklian (2011), Sigmund Freud  

foi seu maior expoente e fundador. Ela diz que o comportamento humano é 

determinado pela motivação inconsciente e pelos impulsos instintivos. Esses 

instintos são divididos em instintos de vida, que são os responsáveis pela 

autoconservação, e os instintos de morte, que são os responsáveis pelos 

comportamentos destrutivos. 

 Conforme conceitua Karsaklian (2011), a teoria psicanalítica divide a psique 

humana em três partes: id, ego e superego, explicando que o  comportamento nada 

mais é que a motivação do inconsciente, e resulta da interação entre estes três 

lados psíquicos.  

A teoria humanista, que também pode ser chamada de psicologia humanista, 

segundo Karsaklian (2011, p. 33), é “uma abordagem da psicologia compartilhada 

por psicólogos contemporâneos que se mostram insatisfeitos com as concepções de 

homem até agora fornecidas pelos estudos psicológicos científicos”. A teoria 

humanista afirma que o comportamento humano “não pode ser aplicado pela 

simples relação que se faz entre suas reações e os estímulos aos quais reage”. Ela 

explica que o ser humano é movido por necessidades, e não reações 

predeterminadas pelos estímulos que recebe do meio no qual encontra-se inserido. 

 

3.1 Fatores de influência no comportamento de compra 

 

Estudar o comportamento do consumidor é fundamental para os profissionais 

de publicidade, levando-se em conta as características individuais, sociais e culturais 

do consumidor, pois conhecendo o meio em que o consumidor está inserido, o 

profissional terá mais facilidade em entendê-lo. O profissional deve conhecer seu 

consumidor, para poder oferecer estímulos que o levem à compra. Segundo Pinheiro 

et al.(2006, p. 21), “é preciso sempre lembrar que o objetivo de marketing não se 

resume apenas à venda do produto em si”, como também envolve a realização das 

necessidades e dos desejos do consumidor, criando assim satisfação.  

O consumidor final não deve ser visto isoladamente, deve ser visto como um 

elemento que sofre a influência de uma gama de fatores que podem ser decisivos na 

realização da compra. Conforme conceitua Pinheiro (2006), esses fatores são 
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divididos em três níveis: fatores psicológicos (percepção, motivação, aprendizagem 

e memória, atitudes, personalidade, autoconceito e estilo de vida), fatores 

socioculturais(influência do grupo, família, cultura e classe social) e fatores 

situacionais(influências momentâneas e circunstanciais). 

Fatores psicológicos são os que dizem respeito às funções cognitivas, que 

são os pensamentos, conativas, que são as complexidades do comportamento e 

afetivas, que compreendem os sentimentos. Esse conjunto de funções analisa, 

conforme Pinheiro et al.(2006), o consumidor de maneira isolada, que toma as 

decisões de acordo com suas características psicológicas. 

Fatores socioculturais são as influência que provêm dos grupo que está 

inserido, como escola e grupo de amigas, e da família, da classe social e os efeitos 

da cultura no comportamento de compra. Estes fatores não analisam mais o 

consumidor como um indivíduo isolado, mas como um ser social que está inserido 

em um grupo, e que reage e é transformado pelo contexto que vivencia. 

 Os fatores situacionais dizem respeito ao momento da compra, como, 

conforme cita Pinheiro (2006, p. 40): “ambientação da loja, displays nos pontos-de-

venda, disposição dos corredores de prateleiras, posição dos produtos nas gôndolas 

e outros”. Isso pode ser notado em lojas de games quando ocorrem lançamentos de 

grandes jogos, pois a loja é ambientada dando destaque ao jogo, com televisões 

rodando o jogo e local exclusivo de exibição por exemplo. 

 

3.2 Grupos de Referência 

 

O termo grupo de referência, segundo Samara e Morsch (2005, p. 71) é “o 

grupo com o qual o indivíduo se identifica e serve como ponte de comparação –ou 

referência- para a formação geral ou específica de valores, atitudes ou 

comportamentos, ditando-lhe um determinado padrão”. 

Suas influências podem ser divididas em normativas e comparativas, sendo 

as normativas, conforme exemplo de Solomon (2002), são os pais, que possuem 

papel central em nossa formação de valores, influenciando questões importantes, 

enquanto as influências comparativas, são externos a criação e educação, mas que 

influenciam suas decisões sobre marcas e atividades específicas. 
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3.3  Os Players 

Os jogadores de games dividem-se em dois tipos, chamados de softcore 

players e hardcore players. O primeiro é caracterizado por ter tempo ou interesse 

limitado em jogar, é o jogador que não se aprofunda no jogo e não investe muito 

dinheiro nos mesmos, sendo por definição inferior ao hardcore player. 

Já o hardcore player investe em jogos de última geração, além de dedicar 

várias horas aos dos jogos, geralmente mais que 3 horas por dia. Ele é 

caracterizado por ter como objetivo terminar diferentes jogos e sempre buscar 

alcançar os maiores níveis, podendo e devendo exibir suas conquistas dentro dos 

games. Ele geralmente joga nos modos mais difíceis, exibindo quase uma 

compulsão em conquistar novos achievments. As características destas definições 

foram conceitadas ao pesquisador pelo profissional da áres de games Jesús Fabre. 

 

4. OS GAMES 

 

 No dia 29 de outubro de 2003 o primeiro jogo da série Call of Duty é lançado 

para Mac, Playstation, Wii, Xbox e computadores. Foi desenvolvido pela Infinity 

Ward e distribuído pela Activision. O game coloca o jogador no papel de um soldado 

americano durante a Segunda Guerra Mundial, em campanhas na América, Reino 

Unido e União Soviética. Com gráficos avançados para a época, o jogo destacava-

se pela realidade apresentada nos combates e cenários, não apenas inserindo o 

jogador dentro de um cenário de combate, mas também em cenários de 

treinamento, para desenvolver suas habilidades sem a chance do personagem 

morrer ou ferir-se. Na figura abaixo, é exibido um screenshot do primeiro game da 

série. 
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Figura 3 – Screenshot do jogo Call of Duty 

Fonte: IGN 

 

 Em 9 de novembro de 2010 foi lançado mundialmente o game Call of Duty: 

Black Ops para as plataformas Playstation 3, Xbox 360, Windows, Wii e Nintendo 

DS¹. O jogo foi publicado pela empresa Activision e desenvolvido pela empresa 

Treyarch. 

 No modo campanha, que é o modo em que o player joga o game offline, o 

jogador dispõe de diversos personagens ao desenrolar da história, todos agentes 

pertencentes às forças especiais dos Estados Unidos da América. O jogo passa-se 

na década de 1960 e desenrola-se durante a guerra Fria. Seu tema é a luta entre os 

Estados Unidos e a União Soviética, em um cenário onde o jogador deve deter um 

ataque dos soviéticos em solo americano com um gás letal fictício chamado de 

Nova-6. No decorrer do jogo, o player é levado a vários lugares do mundo, como 

Vietnã e Paris, para desvendar a conspiração e matar os criminosos. Conforme 

exibido na figura a seguir, pode-se notar uma evolução considerável nos gráficos do 

jogo. 
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Figura 4 – Screenshot do jogo Call of Duty: Black Ops 

Fonte: www.portallos.com.br 

 

 Durante as primeiras 24 horas, o game vendeu mais de 5,6 milhões de 

unidades, tornando-se assim o jogo mais vendido da história até o momento. Além 

de mais vendido, também foi o game mais lucrativo do mundo, pois em suas 

primeiras 24 horas de venda rendeu mais de U$$ 500 milhões. Em 24 de novembro 

de 2012, já havia vendido mais de 7,5 milhões de cópias apenas nos Estados 

Unidos. 

 Em novembro de 2012 é lançado seus sucessor, chamado de Call of Duty: 

Black Ops 2, para as plataformas Playstation 3, Xbox 360, Windows e Wii U.  

 

 

Figura 5 – Screenshot do jogo Call of Duty: Black Ops 2 

Fonte: www.dlcentral.com 

 

 

 

http://www.portallos.com.br/
http://www.dlcentral.com/
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 O jogo transcorre variando entre os anos de 1980 e 2025, compreendendo o 

final da Primeira Guerra Fria e uma futura Segunda Guerra Fria. Foi o primeiro Call 

of Duty a apresentar uma jogabilidade não-linear, onde as escolhas do player afetam 

o decorrer da missão e o rumo da história, sendo que ao final do jogo, dependendo 

das ações realizadas pelo personagem ao longo do mesmo, finais alternativos são 

alcançados. 

 O game, por fazer parte de uma série, traz uma história que não só se 

completa com a do primeiro jogo, mas traz incursões que colocam o jogador no 

papel dos protagonistas do primeiro game, revivendo ações e explicando partes que 

não ficaram completamente explicadas, ou que foram apresentadas em forma de 

flashbacks , que são cenas do primeiro jogo, no decorrer do game. 

 O jogador é apresentado como filho do principal protagonista do primeiro jogo, 

só que desta vez a guerra ocorre no ano de 2025, e os métodos de guerrilha 

aprendidos no primeiro jogo não são mais os mesmos, pois a tecnologia e o uso de 

robôs, apresentados no jogo como drones ou VANTS (Veículo aéreo não-tripulado) 

mudaram a maneira de guerrear. No decorrer do jogo surgem flashbacks do primeiro 

game, além da narração de um dos antigos protagonistas. Reunindo informações 

sobre o governo dos Estados Unidos, o novo protagonista chamado David Manson 

descobre o paradeiro do antagonista, chamado de Raúl Menendez, que apresenta-

se como líder de um movimento com mais de 1 bilhão de seguidores. 

 A trama desenvolve-se no cenário de uma 3ª Guerra Mundial, com um bloco 

liderados pelos Estados Unidos e outro pela China, e o grande mote do jogo é a 

captura de Menendez, que através de sua esfera de influência e de atos terroristas 

realizados no decorrer do jogo, é o verdadeiro causador da guerra. 

 

4.1 OS CONSOLES 

 

Para este subcapítulo, foram usados artigos dos sites IGN, UOL Jogos, TechTudo, 

MegaGames, TecMundo e Terra Games, que são sites conceituados na área de 

jogos. O pesquisador considerou necessário este capítulo, pois um dos itens 

apontados pelos entrevistados foi a qualidade gráfico do game e a evolução da 

série, que só é possível devido a evolução dos consoles. 
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4.1.1 PLAYSTATION  

 

 No ano de 1994 foi lançado no Japão o console Playstation, também 

chamado de PSX ou PSOne, no ano seguinte ele chegou às lojas do ocidente. Ele 

revolucionou a indústria com o uso de Memory Cards, que são cartões de memória 

que salvam seu progresso nos games, e com o controle Dual Shock, que trouxe o 

uso de duas paletas analógicas para melhor precisão na hora de jogar. O console 

teve 2481 jogos lançados até o final de sua produção. 

 Em 2000 a Sony lançou seu sucessor chamado de Playstation 2, com uma 

arquitetura de 128 bits, ele rodava filmes em DVD, podendo substituir o aparelho de 

DVD da casa. Os Memory Cards seguiram em evidência, tendo sua capacidade 

aumentada de 1 para 64 megabytes e o controle Dual Shock ganhou uma versão 

especial sem fio. 

 O console teve 2 versões, de arquitetura original e a versão slim, com mesma 

configuração porém mais fina e leva. Com uma biblioteca de quase 4 mil títulos 

lançados, tornou-se o console com mais jogos da história até o momento,  com mais 

de 150 milhões de unidades vendidas, sendo também o videogame mais vendido. 

 No ano de 2006 foi lançado o console Playstation 3, que revolucionou a 

indústria dos games, pois seus jogos eram em Blu-Ray e não em DVDs, 

proporcionando um espaço muito maior para o desenvolvimento e armazenamento 

dos games. Também inovou com o lançamento de uma plataforma on-line completa 

e sem custos chamada de Playstation Network, onde os players conseguiam jogar 

online apenas cadastrandando-se na rede. 

 Na nova plataforma, o controle Dual Shock só possuía versões sem fio, e os 

Memory Cards foram deixados de lado pelo uso do armazenamento interno. Um dos 

diferenciais do Playstation 3 foi seu número de jogos exclusivos, como God of War 

3, Killzone, Uncharted, Final Fantasy, Heavy Rain e Infamous. O videogame teve as 

versões Original, também chamada de Fat, Slim e Super Slim. 

 No ano de 2013, a empresa apresentou o console Playstation 4, que trouxe 

uma arquitetura de processamento mais veloz para um console chamada de x86, 

muita usada em computadores modernos. Com uma memória de 8 gigabytes de 

memória DDR5 é o console mais rápido até o momento. 
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 Trouxe uma conectividade com videogame portátil chamada de Playstation 

Vita, expandindo a experiência de jogo. Trouxe também uma nova versão do 

controle, chamado de Dual Shock 4, que possuí uma superfície com touchscreen  e 

sensor de movimento. 

 

4.1.2 XBOX 

 

 Lançado mundialmente em 2002, o console destacava-se pelo grande 

número de jogos do gênero First-Person-Shooter(FPS) ou tiro em primeira pessoa, 

seu único porém era o controle não ergonômico devido a seu tamanho, considerado 

pelo Guiness como o maior já feito.  

 Sua rede para jogos mutiplayer chamada de Xbox Live, apesar de estável e 

confiável, era paga, o que desencorajava muitos players a não optarem pelo 

console. Mesmo assim, vendeu mais de 24 milhões de unidades. 

 Em maio de 2005, a Microsoft realizou o lançamento mundial do Xbox 360, 

com um controle mais ergonômico e uma Xbox Live mais segura e rápida. Sua 

primeira versão apresentava problemas que criavam uma falha irrecuperável na 

placa-mãe do console, deixando-o inutilizável. 5 anos depois foi lançada a versão 

Slim, menor em tamanho e com nova refrigeração, impedindo o erro da edição 

anterior. 

 Seu grande diferencial foi o Kinect, um sensor de movimento que captava o 

corpo do jogador, possibilitando o uso do videogame sem um joystick, 

 Oito anos após o lançamento do Xbox 360 a Microsoft lançou o Xbox One, 

com resolução e gráficos superiores, era apenas um pouco inferior ao seu 

concorrente, o Playstation 4. 

 Envolveu-se em polêmicas ao instaurar uma política sobre bloqueio de jogos 

usados e a necessidade de conectar-se a cada 24 horas para uma checagem de 

sistema. Graças ao repudio do público sobre essas decisões, a empresa voltou 

atrás, permitindo que jogos usados fossem emprestados ou vendidos e não 

necessitando mais uma conexão online diária. 

 O console trouxe a nova versão do já popular sensor Kinect, com  uma 

detecção melhor dos movimentos do usuários, podendo captar gestos com os dedos 

e o pulso, expressões faciais e até mesmo o batimento cardíaco. Com um campo de 

visão 60% maior que o do Kinect original, ele permite que até 6 pessoas joguem 
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simultaneamente. O controle não trouxe nenhuma inovação, e teve seu design 

levemente modificado, apenas por questão estética. 

 

4.1.3 WII 

 

 No final de 2006, a Nintendo lançou o Wii, console que trouxe uma nova 

maneira de jogar, pois possuia acelerômetro com capacidade de detectar 

movimentos nas em 3 dimensões.  

 O videogame fez muito sucesso entre o público infanto-juvenil e os softcore 

players devido a sua jogabilidade diferenciada e aos jogos que eram essencialmente 

mais atrativos sendo jogados com um companheiro. Já entre os  hardcore players, o 

videogame não teve um boa recepção, devido a seus gráficos precários, se 

comparados aos de seus concorrentes, o Xbox 360 e o Playstation 3. 

 No final de 2012 a Nintendo apresentou seu novo videogame batizado de Wii 

U, mais rápido que o seu antecessor, ele ainda era mais fraco que os outros 

consoles rivais, além de não possuir a opção de transmissão em alta definição. 

 Foi concebido originalmente para atrair os hardcore players, mas devido a sua 

falta de potência não conseguiu atrair esse público. Sua única inovação notável foi 

um joystick com tela touchscreen, que permitia ao jogador interagir de uma maneira 

diferenciada com os games.  

 

4.1.4 PC 

 

 Os computadores podem ser comprados com diferentes configuração e com 

monitores de diferentes resoluções, com essa informação, o pesquisador decidiu 

informar apenas as configurações básicas do game, que são um sistema 

operacional Windows Vista ou Windows 7, um processador Intel Core2 Duo E8200 

2.66GHz ou AMD Phenom X3 8750 2.4GHz, memória de 2Gb, e uma placa de vídeo 

Nvidia GeForce 8800GT/ATI ou Radeon HD 3870. 

  

4.2 OS GAMES E O MARKETING 

 

 Segundo uma pesquisa apresentada pela GFK na Brasil Game Show, que é a 

maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, o mercado de games no Brasil já 
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é maior que no Reino Unido, Alemanha e Espanha, com um aumento de vendas de 

25% entre 2012 e 2013. 

 Para o jogo Call of Duty: Black Ops 2, não houve uma campanha de 

lançamento específica para o Brasil, mas vídeos apresentados tanto na página 

oficial do jogo como no site de compartilhamento de vídeos YouTube. 

 Foram criados três trailers para o lançamento do jogo, no primeiro trailer, 

chamado de Reveal, é apresentado o novo vilão da série e o cenário da guerra. No 

segundo trailer, chamado de Villain é mostrado um pouco mais sobre o conflito do 

jogo e as ações do antagonista Raúl Menendez, como são mostrados nas figuras 

abaixo. 

 

 

 

Figura 6 – Trailer de lançamento do jogo 

Fonte: Site oficial 

 

Figura 7 – Segundo trailer 

Fonte: Site oficial 
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 Já o terceiro trailer do jogo apresenta uma tema diferente, com a chamada 

“There’s a soldier in all of us” ou “Há um soldado em todos nós”, é mostrado um 

ambiente de guerra em que guerrilheiros vão sendo surpreendidos por novos, com 

armas diferenciadas e dizendo “Surprise”. Esse trailer, chamado de Surprise teve a 

participação de celebridades como os atores Robert Downey Jr. e Omar Sy. 

 

 

Figura 8 – Robert Downey Jr. no trailer Surprise 

Fonte: Site oficial 

 

 

Figura 9 –Omar Sy no trailer Surprise 

Fonte: Site oficial 
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5. METODOLOGIA 

 

 O trabalho propõe-se a analisar e compreender os motivos que levam os  

hardcore players de Santa Maria a comprarem o game Call of Duty: Black Ops 2. A 

natureza do trabalho é exploratória com levantamento bibliográfico, pois segundo 

Michel(2009, p. 40), “busca o levantamento bibliográfico sobre o tema, com o 

propósito de identificar informações e subsídios para definição dos objetivos, 

determinação do problema e definição dos tópicos do referencial teórico”.   

 Também é de natureza qualitativa, pois tem como proposto  “levantar 

atitudes, pontos de vista, preferências que as pessoas tem sobre determinados 

assuntos” (MICHEL, 2009, p. 39), já que busca identificar as motivações declaradas 

de compra dos hardcore players de Santa Maria. 

Por já estar inserido no meio, o pesquisador definiu inicialmente que 

escolheria seus entrevistados pelos compradores da loja Game Center, que foi 

escolhida por ser a única loja em Santa Maria que trabalha exclusivamente com 

games, localizada na Rua Coronel Niederauer, número 1489, com filial na rua dos 

Andradas nº 1522. Houve uma mudança na captação dos entrevistados, pois o 

proprietário da loja, Fernando Schramm Ferreira, não pode disponibilizar os nomes 

devido ao tempo entre o lançamento do jogo e realização da pesquisa. O 

pesquisador então decidiu que os entrevistados seriam escolhidos a partir do grupo 

do Facebook chamado de BRIC DE GAMES DE SANTA MARIA, onde os 

integrantes compram, vendem e trocam games e consoles. Foram entrevistadas 10 

pessoas, do sexo masculino, entre 19 e 24 anos, que possuíam o jogo original, 

questão que foi definida pois apenas jogos originais podem ser jogados no modo 

mutiplayer online nos consoles. O pesquisador definiu este perfil de jogadores pelo 

perfil de compradores da loja através de observação no local, além do levantamento 

feito pelo proprietário, mesmo com mudança do método de captação dos 

entrevistados, o pesquisador decidiu manter o mesmo perfil. 

 Em entrevista com o proprietário da loja Game Center, o pesquisador indagou 

sobre o lançamento do game e a procura que o mesmo teve na época, o proprietário 

comentou que na época foi o jogo com maior saída do estabelecimento, sendo 

superado hoje somente pela procura dos jogos Call of Duty: Ghosts e Grand Theft 

Auto 5. Disse também que só tomou conhecimento dos trailer de lançamento do jogo 
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pois pesquisa sobre o assunto para trazer novidades para a loja, e antes disse não 

havia ideia de que existiam vídeos de lançamento, e achou interessante o uso de 

pessoas famosas para dar mais importância ao trailer. 

 Em relação aos consumidores da loja, Fernando disse que são em sua 

maioria do sexo masculino e menores de idade, muitas vezes acompanhados de pai 

ou mãe, que são quem realizam o pagamento dos itens comprados  

Após levantamento bibliográfico, análise e descrição dos conceitos, o pesquisador 

aplicou um questionário, que tem como vantagem a obtenção de respostas rápidas e 

precisas, além de liberdade para responder, devido ao fato que pode ser respondido 

na hora mais favorável para o entrevistado. 

 Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 201), o questionário é “um instrumento 

de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.  

 O pesquidor selecionou os entrevistados por indicação de amigos que faziam 

parte do grupo e por um dos vendedores mais assíduos. As perguntas balizantes 

eram o tempo gasto em games por dia, se possuíam o jogo, se eram do sexo 

masculino e a idade, para que apenas os hardcore players homens entre 19 e 24 

anos possuídores do jogo participassem do questionário. 

 Após as perguntas balizantes do questionário já citadas, o pesquisador 

questionou sobre o conhecimento dos vídeos, para verificar a relação entre a 

campanha de lançamento e o conhecimento dos investigados sobre os mesmos, 

para que o pesquisador pudesse notar uma conexão entre  eles. Para observar 

outros fatores que pudessem levar os player  a compra do jogo, o pesquisador 

indagou sobre o conhecimento de outros jogos da série, pois este poderia ser um 

fator que levava os jogadores a comprarem um novo game. Então foi mostrado aos 

entrevistados os trailers de lançamento do jogo, e um novo questionamento se já 

haviam visto algum, devido ao fato que poderiam não se lembrar dos mesmos. Por 

fim foi questionado qual era sua motivação de compra, para que o pesquisador 

pudesse análisar se existe uma conexão entre a motivação de compra e os trailers 

do jogo. 

 Ao começar a análise das respostas, o pesquisador decidiu que faltavam 

outras perguntas que seriam importantes para sua pesquisa, então foi enviado um 

novo questionário com novas perguntas, tanto sobre o game como de seus hábitos 

como jogadores. O novo questionário começo com uma pergunta sobre o 
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investimento mensal em jogos, para saber se os hardcore players questionados 

realmente investiam em jogos, pois uma das características do grupo é um valor 

médio gasto em novas aquisições da área. Nas perguntas sobre o game os 

pesquisados foram indagados sobre o contato com o primeiro jogo da série, e se 

comprou o game no lançamento, estas perguntas mostram o conhecimento do 

player sobre a série e a necessidade de possuir logo o jogo. Por fim, o pesquisador 

indagou se o player faz parte de um clan, para descobrir se ele encontra-se inserido 

em um grupo de mais jogadores e se ele comprou o Season Pass do game, que 

será explicado no próximo capítulo.   
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6. ANÁLISE DO MATERIAL PROMOCIONAL 

 

  O jogo contou com duas edições especiais para os consoles Playstation 3 e 

Xbox 360. A mais simples, chamada de Hardened Edition conta com uma caixa 

metálica, 1 CD com a trilha sonora do jogo e 2 moedas colecionáveis. 

 

 

Figura 10 – Hardened Edition 
Fonte: Site Oficial 

 

 A segunda versão, chamada de Care Package traz um drone de controle 

remoto, que é uma espécie de helicóptero em miniatura, chamado de MQ 27 

DragonFire, que também encontra-se incluso no jogo, além de vir em uma caixa de 

metal que simula uma das caixas de suprimentos do jogo. 

 

Figura 11 – Care Package 
Fonte: www.masonicgamer.com 

 

 Ambas as versões contém dois mapas extras, camuflagens para as armas do 

modo mutiplayer, cenários de fundo para o perfil online do jogador, para o Xbox 360 

existem itens exclusivos para avatares e para o Playstation 3 existem temas para os 



31 
 

menus multiplayer e Zombie, que são modos de jogo. Nestas versões o pesquisador 

pode notar o produto ampliado, pois não é vendido somente o jogo, mas também 

uma série de complementos que amplia a experiência do jogador. 

 Para o jogo também foi disponibilizado o season pass, ou passe de 

temporada, onde o jogador comprava o passe por R$ 100,00 e teria acesso a todos 

os mapas, modos e armas lançados no decorrer do ano. Sem a compra do season 

pass, comprando cada item separado, o jogador teria um gasto de R$ 400,00, com 4 

DLCs(pacotes extras) lançados. 

 Os DLCs lançados foram: Uprising, Vengeance,Apocalypse e Revolution. No 

DLC Uprising o jogadores recebia 4 mapas para o modo multiplayer e um novo tipo 

de jogo para o modo Zombies. Nas figuras abaixo, são exibidos os quatro DLCs do 

jogo. 

 

Figura 12 – Uprising 
Fonte: Site Oficial 

  

 No 2º DLC Vengeance, era disponibilizado para o jogador 4 novos mapas 

para o modo multiplayer, um novo mapa  e uma nova arma para o modo Zombies.  
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Figura 13 – Vengeance 
Fonte: Site Oficial 

  

 No 3º DLC chamado de Apocalypse continham 4 novos mapas para o modo 

mutiplayer e um novo mapa para o modo Zombies. 

 

Figura 14 – Apocalypse 
Fonte: Site Oficial 

 

 No último DLC, chamado de Revolution, o jogador recebia uma nova arma e 4 

novos mapas para o modo multiplayer, além de um novo estilo de jogo para o modo 

Zombies. 
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Figura 15 – Revolution 
Fonte: Site Oficial 

 

 Estes modos ampliavam a experiência de jogo, e a empresa incetivava aos 

jogadores a compra dos pacotes extras, pois sem eles o jogadores não teriam 

acesso as novas funcionalidade do jogo. Isso exibe novamente o produto ampliado, 

mas dessa vez em um pós-lançamento, e um fator de influência de compra 

situacional, onde o jogador é quase obrigado a comprar os DLCs para não deixar de 

fazer parte do grupo que tem o game por completo. 

 

7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS PERFIL 

 Neste capítulo, serão apresentados os gráficos referentes aos questionários 

aplicados aos hardcore players homens de Santa Maria que fazem parte do grupo 

do Facebook BRIC DE GAMES DE SANTA MARIA.  

 Como mostra o gráfico, a maioria dos entrevistados possuí 24 anos, mas esse 

dado foi coincidência, pois o único balizante é que os entrevistados deveriam ter 

entre 19 e 24 anos, conforme mostra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 – Faixa etária dos jogadores da amostra 

 O pesquisador fez uma relação entre a idade dos entrevistados e o 

conhecimento do primeiro jogo da série, pois devido ao fato de que o primeiro jogo 

da série ter sido lançado no ano de 2003, dois dos entrevistados tinham oito anos no 

lançamento do jogo. Três dos entrevistados disseram não ter jogado o primeiro 

game, e dois não lembram, como é mostrado no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 2 – Jogou o primeiro jogo da série 

 

 Ampliando a pergunta, foi questionado se os players tinha conhecimento de 

outros jogos da série, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 3 – Conhecimento dos jogos anteriores 

 
 A partir destas respostas, o pesquisador notou que os jogadores mais jovens 

não haviam jogado ou não lembravam de jogar o primeiro game da série, e apenas 

um dos jogadores disse nunca ter tido contato com os outros jogos. 

 Para comparar a motivação declarada de compra e o maior destaque no jogo, 

o pesquisador questionou sobre que itens levaram os entrevistados a consumirem o 

game. Neste item foi permitido aos pesquisados marcar mais de uma opção como 

pode ser visto no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 4 – Motivação declarada de compra 

 
 Para comparar a motivação declarada foi satisfatória, o pesquisador indagou 

sobre o maior destaque no jogo, podendo assim verificar se o game conseguiu 

satisfazer as necessidades dos hardcore players. 



36 
 

 

Gráfico 5 – Maior destaque no jogo 

 Com esses dados, o pesquisador pode notar que os gráficos foram não só a 

maior parte da motivação declarada de compra, como também o maior destaque 

após os players terem contato com o game. 

 O pesquisador perguntou aos players se eles haviam comprado o jogo no 

lançamento, para avaliar a necessidade dos mesmos em fazer parte do primeiro 

grupo a jogar, que é uma das caracaterísticas do hardcore player, a necessidade de 

possuír os games e mostrar suas conquistas. Metade dos jogadores responder que 

sim, conforme é mostrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6 – Compra do game no lançamento 

 

 Como explicado no capítulo anterior, o Season Pass é um fator de influência 

de compra situacional, pois tem data limite para ser comprado, com isso em mente, 

o pesquisador perguntou quais entrevistados haviam comprado o mesmo para terem 
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acesso a todas as funcionalidades do game. O gráfico a seguir mostra que a maior 

parte deles efetuou a compra. 

 

Gráfico 7 – Season Pass 

 Para a análise sobre os grupos inseridos, o pesquisador perguntou sobre 

quantos dos entrevistados faziam parte de um clan, ou seja, jogavam em conjunto 

com outros players. O gráfico abaixo mostra que a maioria deles estava inserida em 

um grupo de jogadores. 

 

Gráfico 8 – Clan 

 Pode-se notar que sete dos entrevistados estão em um clan de jogadores, 

mostrando que existe por parte dos players a necessidade de encontrar-se em um 

grupo e em um meio social. Por fim o pesquisador indagou o investimento mensal 

médio em jogos para os entrevistados, pois segundo a definição do hardcore player, 

existe um investimento fixo em games, conforme mostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 9 – Investimento em jogos mensal 

 

 A partir deste gráfico, pode-se notar que existe sim um investimento em jogos, 

mostrando que realmente eles são hardcore players, e que o consumo de jogos é 

essencial para os mesmos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Com base nas informações adquiridas com os entrevistados, o pesquisador 

concluiu que não há uma conexão entre a campanha de lançamento do game e a 

motivação declarada de compra dos hardcore players de Santa Maria que fazem 

parte do grupo do Facebook BRIC DE GAMES DE SANTA MARIA. Os entrevistados 

mostraram estar mais propensos a consumirem o jogo pelo histórico da série e pelos 

gráficos do que pela campanha de lançamento do game, pois somente um dos 

entrevistados mostrou ter conhecimento de um dos trailers, e somente após o ter 

visto novamente o mesmo. 

 Conforme notou-se no questionário enviado para a amostra, o pesquisador 

concluiu a campanha de lançamento do game Call of Duty: Black Ops 2 não é 

direcionada para o público que já é consumidor da série, pois eles tem como 

balizantes outros itens. 

 O pesquisador também observou que existe um gasto mensal substacial 

característico do hardcore player, mostrando que realmente o jogador investe na 

compra de novos jogos mensalmente. Também foi notado que os players estão 

incluídos em um grupo social, pois 70% deles fazem parte de um clan, o que mostra 

que são seres sociais. 
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