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RESUMO  

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias de comunicação utilizadas pela 

marca Sony em seus audiovisuais apresentados na E3 Electronic Entertainment Expo, a fim 

de mapear as estratégias e categorizar, segundo Lupetti (2001). A pesquisa é qualitativa e faz 

uma análise de conteúdo de oito dos vídeos apresentados pela marca entre os anos de 2000 a 

2016. Os resultados apontam que com o passar do tempo as estratégias foram alteradas com a 

finalidade de criar um padrão de apresentação de seus audiovisuais, sendo a de informação a 

mais utilizada pela marca. 

 

Palavras-Chave: Games; Publicidade; Sony; Estratégia de comunicação. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the communication strategies used by the Sony brand in 

its audiovisuals presented at the E3 Electronic Entertainment Expo, in order to map the 

strategies and categorize, according to Lupetti (2001). The research is qualitative and 

performs a content analysis of eight of the videos presented by the brand between the years of 

2000 to 2016. The results indicate that with the passage of time the strategies were altered 

with the purpose of creating a standard of presentation of their audiovisuals , Being the one of 

information more used by the mark. 

 

Keywords: Games. Publicity. Sony. Communication strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento recente da tecnologia é o responsável por protagonizar uma 

disputa entre produtos e empresas, como causa o campo da publicidade a buscar novos 

recursos para sobreviver ao mercado. Os consumidores acabam sobrecarregados por meio de 

uma grande quantidade de anúncios e propagandas o efeito disso publicidades com baixos 

critérios de produção e, visualmente, poluído, mas que também não pode ser considerada uma 

regra. Diante de tal situação, a publicidade encontra meios não convencionais como os games, 

espaço para suas publicações. Um dos principais motivos é que os usuários de games não 

disputam a sua atenção com qualquer outro meio enquanto jogam, atualmente, os vídeos 

games podem ser considerados, ainda, um dos meios de comunicação mais imersivos. 

O documentário “Era dos Vídeo Games” (RETROBITS, 2007) pelo canal Discovery 

Channel, afirma que o mercado começou sendo altamente lucrativo, mas teve muitos altos e 

baixos durante os anos e ainda sofreu influência do contexto histórico de cada época, mas 

nunca deixando de existir e sempre se renovando com o passar dos anos. Hoje a indústria dos 

vídeos games concorre ao lado de empresas de cinema, faturando bilhões e gerando 

oportunidades no mercado. Títulos clássicos, que eram jogados em 16-bits, foram renovados 

com gráficos realistas e complexos comandos para jogar. A velocidade com que as 

informações chegam até o público hoje, além da quantidade de informações junto com a 

publicidade e a utilização dos games como ferramenta estratégica para a consolidação de 

marcas, é a principal justificativa para esta pesquisa. 

Segundo Pinho (2004), uma das principais características da comunicação atual é a 

velocidade do desenvolvimento e das tecnologias, enquanto os meios tradicionais estavam 

fundamentados na reflexão e no pensamento do discurso.  

Essas diferenças, entre as estratégias e formas de comunicar que eram utilizadas por 

empresas dos anos de 1980 e as empresas de hoje no lançamento de seus produtos no mercado 

de vídeo games, também colaboram para justificar a realização desta pesquisa, podendo assim 

ser, referência para o lançamento de novos produtos no mercado. Afinal, algum dos produtos 

lançados na década de 1980, como o personagem “Super Mario” da Nintendo, existe até hoje 

e ainda é utilizado como forte referência de mídia quando se fala em games. 

As estratégias de comunicação para as empresas criadoras de games é uma forma de 

se aproximar de seus clientes, ou seja, para a divulgação de seus consoles e games, estratégias 

que são utilizadas desde os primeiros lançamentos da indústria de games. Sabendo disso, e da 

importância de tais estratégias de comunicação, se estabeleceu como problema de pesquisa: 
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Quais estratégias de comunicação que foram utilizadas nos lançamentos de audiovisuais da 

Sony durante o evento da Electronic Entertainment Expo (E3)? A partir desse problema de 

pesquisa podemos fazer um estudo referente às campanhas publicitarias da Sony durante cada 

uma das edições do evento e de como essas estratégias se alteraram. O principal objetivo 

dessa pesquisa é identificar as estratégias aplicadas pela Sony durante o evento da E31, e e 

como objetivos específicos identificar as estratégias de comunicação e verificar se houve 

mudança ao longo dos anos de acordo com o conceito de Lupetti (2001). 

Algumas limitações são impostas, pois nas primeiras edições ainda não existia a 

apresentação através de painéis, no primeiro ano de evento existia apenas o vídeo de um 

espectador gravando o anúncio em que era divulgado o valor de lançamento do Playstation. 

Sendo assim, vamos utilizar apenas os vídeos lançados onde já é possível notar uma 

preocupação referente às estratégias publicitárias da empresa. Assim, será possível mapear as 

mudanças e identificar estratégias de comunicação e também realizar uma análise e 

categorização de cada um dos audiovisuais utilizando os conceitos apresentados por Lupetti 

(2001). 

O hábito de jogar está transformando o mercado da publicidade, pois as estratégias 

de marketing não estão mais relacionadas apenas com a venda de consoles ou jogos, mesmo 

esse sendo o principal alvo. A grande questão é que os games se tornaram tão completos que é 

possível visualizar a reprodução visual de ambientes reais, como cidades, estádios de futebol, 

quadras de basquete, pistas de corrida e muitos outros. Assim, tanto no ambiente virtual 

quanto no ambiente real os jogadores podem consumir o anúncio de determinada empresa. 

Esse tipo de inserção publicitária nos games pode trazer benefícios como uma maior 

interação entre a marca e seu público alvo, além de trazer maior tempo de exposição da marca 

quando comparado com as publicações dos meios de comunicação tradicionais, gerando 

interatividade2. Em um jogo a marca é exposta para a pessoa em um momento que ela está se 

divertindo e relaxando do mesmo modo quando é exposta no cinema. 

Segundo o documentário a (Era dos Vídeo Games, 2007) do canal Discovery 

Channel, os games tiveram uma aceitação maior, em dois anos do que o telefone em 30, mas 

                                                 

1 A Electronic Entertainment Expo, mais conhecida como E3, é uma feira internacional dedicada a jogos 

eletrônicos. É considerada a mais importante do gênero, por reunir novidades relativas a lançamentos e 

tendências de mercado de várias empresas do setor. O evento teve seu início em 1995 e, desde então, acontece 

anualmente. Em todas as edições, com exceção de 2007, que foi realizado em Santa Mônica, Califórnia, foram 

realizados em Los Angeles Convention Center (BELLO, 2011).  
2 Lemos (1997) entende que o que se compreende hoje por interatividade é nada mais que uma nova forma de 

interação técnica, de característica eletrônica. A interatividade digital seria um tipo de relação tecno-social, um 

diálogo entre homens e máquinas, em tempo real, localizadas em uma zona de contato, zonas de negociação, as 

interfaces gráficas.  
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para uma interação maior entre jogadores e jogos havia a necessidade de que fosse criada uma 

relação emocional. Os vídeo games precisaram cruzar uma fronteira e criar os seus próprios 

heróis e anti-heróis, pois se na vida real não é possível ser um herói ou anti-herói, já no 

mundo virtual dos games tudo era possível. Esse posicionamento dos games abriu mercado 

para publicidade e levou os jogos a disputar espaços com outras mídias como o cinema e a 

televisão.  

A principal justificativa para esta pesquisa é a possibilidade criada pelos vídeos 

games, por meio de campanhas publicitárias criadas para lançamentos de consoles e jogos, 

sempre acompanhando o avanço da tecnologia e, também, o avanço das empresas analisadas, 

pois assim é possível perceber as estratégias utilizadas pela Sony nos audiovisuais lançados 

no evento da E3.  

Outra motivação para a pesquisa é a forte influência que os games têm a cada nova 

geração. Ainda que seja um mercado que já teve os seus altos e baixos, se mantém como um 

dos mais fortes e lucrativos, segundo o levantamento feito pelo banco de investimento em 

produtos digitais, conhecido como Digi-Capital3. O mercado de games no ano de 2017 deve 

faturar mais de U$ 100 bilhões de dólares; além da questão financeira, outros aspectos que 

são responsáveis pelo sucesso da indústria de games é o crescente número de jogadores e das 

possibilidades de desenvolvimento profissional que a área oferece, como cursos de 

graduações e cursos de especialização de desenvolvedores de games.  

Por esse motivo, destaca-se que é necessário ter uma compreensão do 

desenvolvimento desse mercado ao longo dos anos, da mesma forma compreender que o 

mercado atual pode colocar em prática estratégias eficientes de comunicação, na criação e 

desenvolvimento de campanhas publicitárias para o mercado de games, seus produtos e 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Digital Capital Corporation é uma empresa suíça que gere privadas investimentos de capital na indústria de 

entretenimento digital. Formado na Suíça em 2011 por Todd Tribell e Stewart Kosoy, a empresa oferece 

financiamento, gestão e aconselhamento aos parceiros. O objetivo declarado da empresa é conectar parceiros 

financeiros com talento de desenvolvimento de software. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 JOGOS E PUBLICIDADE 

 

Os jogos são considerados passatempos, que com o passar dos anos foram se 

tornando mais elaborados e complexos. Para Ranhel (2009) pode-se ter diferentes 

interpretações do conceito de jogo. O autor utiliza a categorização de Caillois para afirmar 

que: “há quatro categorias fundamentais dos jogos: Agon (jogos de competição), Alea (jogos 

de azar ou aleatoriedade), Mimicry (jogos de simulação ou representação) e Ilinx (jogos de 

vertigem, de desorientação perceptiva)” (RANHEL, 2009, p. 7).  

Não existe uma forma de se determinar o começo do jogo ou da pratica de se jogar 

na história, o que se sabe é que a pratica lúdica acompanha o homem desde seus primórdios, 

para um dos primeiros estudiosos sobre o assunto Huizinga (2004), afirma sobre jogo que: 

 

 

O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos 

rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram 

que os homens os iniciassem na vida lúdica. É-nos possível afirmar com segurança 

que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia 

geral de jogo. Os animais brincam tal como os homens (HUIZINGA, 2004, p. 3). 
 

 

Porém pode-se fazer uma distinção entre jogos eletrônicos e vídeo games, 

diferenciando os dois. De acordo com Mendes (2006), os jogos eletrônicos podem ser 

definidos como aqueles feitos com tecnologia de silício ou que utilizam a tecnologia binária 

em sua construção, podendo-se incluir nessa categoria: jogos de console, jogos de 

computador, celular e digital, sendo todos definidos como jogos eletrônicos. Mendes (2006) 

ainda afirma que o vídeo game pode ser considerado um jogo eletrônico para console, uma 

mídia que tem a necessidade de outra para funcionar. O vídeo game tem a necessidade de 

estar conectado a outras mídias para funcionar, tais como aparelhos de televisão ou 

computadores. Sato (2009) conceitua os videogames como um paralelo entre dois mundos, 

conforme explica: 

 

O da imaginação e o da fantasia (fictício) e o do cotidiano (real). É no mundo da 

imaginação, isto é, a partir do imaginário coletivo e individual de uma determinada 

sociedade, que o game designer pode estabelecer um sistema simbólico de 

elementos ficcionais e suas referências para contextualizar o jogo. (SATO, 2009, p. 

43). 
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Por outro lado, a publicidade tem sido grande aliada dos games na divulgação de 

seus lançamentos e produtos no mercado mundial. Para Pinho (2004), a publicidade é formada 

por um composto de capacidade persuasiva que busca mudar hábitos ou recuperar uma 

economia, sendo que o autor ainda afirma que a publicidade é responsável por promover o 

consumo, vender produtos e informar o consumidor. Com relação às suas funções, a 

publicidade, segundo Pinho (2004), teve seu início a partir da imprensa e de acordo com o 

avanço dos meios de comunicação e o aperfeiçoamento das técnicas publicitárias. Sendo 

assim, pode-se dizer que a publicidade é uma das responsáveis por contribuir com o 

desenvolvimento econômico, conquistando novos mercados para produtos e serviços. 

Pinho (2004) afirma, ainda, que empresas utilizam uma grande variedade de veículos 

de comunicação para transmitir a sua mensagem e fazer com que ela chegue até ao seu 

público-alvo, sendo que cada meio de comunicação tem a sua audiência. Dessa forma, Ceratti 

(2004) afirma que os primeiros jogos a interagirem com as marcas, foram os jogos de corrida, 

pois, nesses, os usuários podiam utilizar carros da Honda, Maserati e Chevrolet. Após isso a 

presença das marcas era vista em jogos esportivos, que adotaram os espaços dos anúncios no 

campo e também nas camisetas dos jogadores. 

 

2.2 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS GAMES 

 

Quando se fala em jogar vídeo game, a primeira ideia que, geralmente, vem à cabeça 

é uma brincadeira de criança, mas o mercado dos games está em constante crescimento e com 

ele o aumento do comércio de jogos, com alto nível de realismo na ambientação e nos 

gráficos apresentados. Ao longo dos anos, a tecnologia de games sempre esteve à frente de 

outras tecnologias, mantendo-se até hoje. Na década de 1980, por exemplo, o Atari 26004 já 

permitia aos seus usuários conectarem-se à internet por meio do sistema GameLine5, que tinha 

jogos para download e que eram gratuitos nas datas de aniversário do jogo. Por outro lado, a 

evolução dos aparelhos de vídeo game dependia da tecnologia de outros aparelhos 

domésticos, tais como a televisão.  

                                                 

4 Atari 2600 é um videogame projetado por Jay Miner e lançado em 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no 

Brasil. Considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 

1984 a 1986 e seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude nesta época. Disponível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Atari_2600 Acesso em:10 maio 2016. 
5 GameLine era simplesmente inacreditável.  Tratava-se de um modem bastante rudimentar que ia na entrada de 

cartuchos do Atari 2600.O modem custava aproximadamente 60 dólares, depois você desembolsava outros 15 

dólares para uma conta vitalícia, para então ter o privilégio de poder comprar games via internet por um dólar 

cada. Os jogos podiam ser jogados 10 vezes. Disponível em: http://altamenteacido.com.br/games/acredite-o-

atari-foi-o-primeiro-videogame-com-acesso-a-internet/ Acesso em: 10 maio 2016. 
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No documentário “Conheça a história da Super Game Power e descubra quem foi a 

Marjorie Bros”6 produzido pela empresa Uol, pode-se ver que, ao longo de quase cinco 

décadas, os vídeos games conquistaram milhares de pessoas pelo mundo e, também, 

profissionais da comunicação. Editores de vídeo, diretores de arte, jornalistas e outros 

profissionais que não tinham familiaridade com vídeo game e, por conta de oportunidades de 

trabalho e carreira, tiveram que se especializar no assunto. O mercado dos vídeos games 

necessitava se comunicar com um grande público e, para isso, começou a utilizar os meios 

tradicionais de comunicação para “falar” com jovens e adolescentes. 

Os primeiros games eram criados e produzidos em 8-bits. Um dos primeiros a ser 

lançado foi o Pong7, em 1973, para Arcade8, o qual consistia num cubo que se movia de um 

lado para o outro na tela e cada jogador tinha o controle de uma raquete para rebater. O jogo 

foi experimentado pela primeira vez pelos criadores da Atari em um bar nos Estados Unidos. 

Após um dia de testes no local, o dono do bar havia chamado os criadores dos jogos, pois a 

máquina havia parado de funcionar, pelo fato de a caixa de moedas estar cheia. O mercado 

dos games, desde seus anos iniciais, já demonstrou ter potencial lucrativo e inúmeras 

possibilidades. Os Arcades criaram salas de jogos que eram conhecidas como fliperamas, ou 

seja, um espaço criado para as pessoas jogarem utilizando moedas. 

Em “A Era dos Vídeo Games” (RETROBITS, 2007), apresentado pelo canal de 

televisão Discovery Channel, foi em 1977 que a Atari lançou o seu primeiro console, o Atari 

2600 e em 1980, com grande número de vendas, lançou o game Space Invaders 9. A Atari deu 

seu primeiro passo na criação de consoles, mas alguns dos profissionais que criavam os jogos 

não estavam satisfeitos. Entre esses, estava David Crane, que após lutar dois anos na justiça, 

conseguiu o direito de produzir os seus próprios jogos. Nascia, então, a Activision10, primeira 

                                                 

6 Conheça a história da Super GamePower, uma das principais revistas de videogame do Brasil, e descubra, 

enfim, a verdadeira identidade da Marjorie Bros. Assista também à história da Ação Games e da Videogame. 

Reportagem: Claudio Prandoni e Théo Azevedo; imagens: Claudio Prandoni; edição: Sammy Anderson. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uUwO5jvQULM Acesso em: 10 maio 2016. 
7 Pong, jogo para arcade criado por Bushnell na Atari, se torna um fenômeno e várias empresas, como a Ramtek 

e a Nutting, começam a lançar similares. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xIrs9js0uHo 

Acesso em: 10/05/2015. 
8 Arcade, arcada, ou fliperama (como é tradicionalmente conhecido no Brasil) é um aparelho de jogo eletrônico 

profissional instalado em estabelecimentos de entretenimento. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Arcade>. Acesso em: 10 maio 2016. 
9Space Invaders jogo foi o primeiro arcade a ser convertido para o console Atari 2600, sendo um sucesso 

imediato por não apenas capturar as características do jogo original, mas também por adicionar novas versões de 

jogo. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders>. Acesso em: 10 maio 2016. 
10 Activision é uma desenvolvedora e distribuidora norte-americana de jogos eletrônicos, cuja maior parte 

pertence ao conglomerado francês Vivendi SA. Foi fundada em 1 de outubro de 1979 e foi a primeira 

desenvolvedora e distribuidora independente de jogos eletrônicos para consoles de videogame. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Activision>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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empresa a produzir jogos que não produzia consoles. Crane e outros produtores conseguiram 

o direto de produzir seus próprios jogos para o console Atari. Ao final dos anos de 1980 a 

Atari perdeu muito do mercado de games após lançar o seu jogo ET, inspirado no filme 

diretor Steven Spielberg, grande sucesso na época, porém, milhares dos cartuchos do jogo de 

ET acabaram indo para lixo.  

Em outro documentário do canal Discovery Channel “A Era dos Vídeo Games” 

(RETROBITS, 2007) destaca-se a briga que aconteceu no começo dos anos 90, quando surgiu 

o encanador conhecido como Super Mario e um porco da índia azul conhecido como Sonic. 

Cada um deles era protagonista de uma grande empresa produtora de games, de um lado a 

Nintendo e de outro a Sega. As duas empresas eram concorrentes de seus aparelhos 16-bits e 

disputavam a liderança do mercado: a Nintendo com o console Super Nintendo e a Sega com 

o Mega Drive, que nos Estados Unidos era conhecido como Sega Genesis.  

Essa concorrência continuou ao longo de dez anos, seja pelo lançamento de 

cartuchos de jogos exclusivos, ou acessórios, como os cartuchos que se conectavam à internet. 

Algum tempo depois, com os jogos em CD que traziam vídeos reais durante a ação dos 

personagens e nas suas versões de consoles de mão, (vídeo games portáteis), os dois aparelhos 

que concorriam, na época, eram o da Nintendo com o Gameboy e a Sega com o Nomad 

(versão de mão de seu console Mega Drive). Existia uma concorrência também entre as 

empresas que produziam somente jogos, sejam eles na disputa de contratos exclusivos ou no 

lançamento de versões para os dois consoles.  

Nos anos de 1990, o grande caminho para os vídeo games chegarem até os jogadores 

era a partir dos comerciais de televisão, onde era comum os (VT’s) apresentarem comerciais 

cheios de fantasia, ou com cientistas malucos fazendo o lançamento de cartuchos de game. 

Um dado curioso é que a cada game lançado, novos níveis de dificuldades chegavam até ao 

consumidor, criando assim a necessidade de informações de dicas, que era conhecida como 

cheat11 de jogos que chegavam até os jogadores, por intermédio de lojas, locadoras e de 

revistas especializadas.  

No Brasil, um dos veículos de comunicação, para games, que ficou bastante 

conhecido, foi a Revista Super Gamer Power12. Frases e expressões entre os jogadores como 

“meia lua pra frente e a” ou “dois para o lado”, eram populares nos anos 1990, assim como os 

                                                 

11 Cheat são dicas de jogos a gíria é utilizada entre jogadores de videogame. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cheat>. Acesso em: 10 maio 2016. 
12 SuperGamePower era uma revista de games brasileira, da editora Nova Cultural, que nasceu depois da fusão 

das revistas Super Game e Game Power também da editora Nova Cultural. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Supergamepower>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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lançamentos de novos games, entre os jogos, que poderiam se encontrar com títulos como 

Mortal Kombat, Street Fight, Final Fight e Sunset Riders.  

Os games também incorporaram muitos títulos do cinema em seus jogos; entre eles 

era comum encontrar jogos de filmes das Tartarugas Ninja, Exterminador do Futuro e até uma 

triologia de Star Wars para Super Nintendo, representando a história de cada um dos seus 

filmes na época. Artistas e esportistas também tinham seus jogos, alguns deles como Michael 

Jordan e também o cantor Michael Jackson. 

O tempo passou e a tecnologia evoluiu e, com isso, também os recursos gráficos dos 

vídeo games que eram em 16-bits, se transformaram em produções que são vendidas e 

reproduzidas em formato blue-ray. Os jogos da atualidade se aproximam mais de blockbuster, 

onde existe uma narrativa, um problema, uma trama, uma saga e, assim, como nos anos de 

1990, hoje duas empresas disputam a liderança do mercado de games: de um lado a Sony com 

o seu Playstation 4, e de outro lado a Microsoft com o Xbox One. Os dois consoles já 

apresentam conexão com a internet e interatividade multiplayer13, que oferecem inúmeras 

possibilidades de jogabilidade para os seus usuários.  

Atualmente, já é possível criar jogos a partir de computadores, o que traz grandes 

possibilidades para o mercado, baixar engines14 gratuitas na internet como a Unreal Engine15 

e a Unity16, que também possui uma versão paga, ou utilizar engines como a Cryengine17 

onde paga-se o quanto puder ou quiser. Pode-se dizer que a internet revolucionou muito o 

mundo dos vídeos games, além de existir um processo colaborativo para a sua produção de 

jogos entre os profissionais que trabalham no ramo de desenvolvimento. A indústria de games 

e a internet permitiram que, áreas como a publicidade, fosse fundamental para os seus 

                                                 

13 Multiplayer ou Jogos multijogador, também conhecidos como jogos multiplayer, são jogos que permitem que 

vários jogadores participem simultaneamente de uma mesma partida. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_multijogador>. Acesso em: 10 maio 2016. 
14 Engine ou Motor de jogo, também conhecido pelo termo em inglês, game engine, ou simplesmente engine, é 

um programa de computador e/ou conjunto de bibliotecas, para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real, para videogames e/ou computadores rodando 

sistemas operacionais. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_de_jogo>. Acesso em: 10/06/2016. 
15 Unreal Engine é um motor de jogo desenvolvido pela Epic Games, usado pela primeira vez em 1998 no jogo 

de tiro em primeira pessoa Unreal, ele tem sido a base de muitos jogos desde então, incluindo Unreal 

Tournament. Embora usado inicialmente para jogos de tiro em primeira pessoa, ele tem sido usado com sucesso 

em uma grande variedade de gêneros de jogos. 
16 Unity, também conhecido como Unity 3D, é um motor de jogo 3D proprietário e uma IDE criado pela Unity 

Technologies. Unity é similar ao Blender, Virtools ou Torque Game Engine, em relação a sua forma primária de 

autoria de jogos: a sua interface gráfica. O motor cresceu a partir de uma adição de um suporte para a plataforma 

Mac OS X e depois se tornou um motor multi-plataforma. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Unity>. 

Acesso em: 10 maio 2016. 
17 CryEngine (tipicamente estilizado como CryENGINE) é uma engine de jogo usada no jogo de tiro em 

primeira pessoa Far Cry. A engine foi originalmente desenvolvida pela Crytek como uma demo tecnológica para 

a Nvidia, mas quando a companhia viu seu potencial, a transformou em um jogo. 
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lançamentos, além de ter mais canais para divulgação de seus jogos, como hotsites18 e redes 

sociais como Facebook e Twitter, criando assim, mais conteúdo em torno do universo e título 

de cada jogo e, assim, uma rede de jogadores e de desenvolvedores que têm a possibilidade de 

interagir com pessoas ao redor do mundo. 

Se olharmos através de clássico de games como o jogo Mortal Kombat que no seu 

lançamento foi censurado por apresentar cenas de violência extrema e mutilações, a sua 

fanpage no Facebook19 tem mais de 5.962.665 de curtidas. O próprio jogo Mortal Kombat X, 

atual lançamento da franquia, já propõe uma experiência interativa entre o jogador que, 

mesmo não participando do modo de jogo on-line, já contribui com outros jogadores. A saga 

Mortal Kombat apresenta uma evolução gráfica, além de ser um dos primeiros jogos a 

trabalhar com captura de movimento na criação de seus personagens, foi um jogos que se 

manteve ao longo dos anos, estando presente na década de 1990, no Super Nintendo e nos 

dias de hoje tanto no Playstation 4 quanto no Xbox One. 

Segundo Gularte (2010), os jogos eletrônicos utilizam plataformas como 

computadores, consoles, arcades e celulares para a sua reprodução. Lopes (2009) explica que 

as primeiras interações lúdicas foram criadas por Thomas Toliver Goldsmith. Em uma 

simulação de 1948, que levava o nome de Cathode-Ray Tube Amusement Devide (Aparelho 

de diversão de tubo de raios catódicos), o “jogador” deveria apontar mísseis para pequenos 

alvos desenhados sobre a tela. Considerado o primeiro vídeo game da história, foi a partir 

desse pequeno simulador que surgiram as primeiras interações eletrônicas, mas ainda eram 

contextualizadas apenas nos ambientes acadêmicos, não sendo disponibilizado para o público 

em geral. 

A primeira empresa a produzir jogos eletrônicos, comercialmente, foi a Atari. 

Segundo Lopes (2009), nos anos de 1970, ainda existia uma predominância dos jogos em 

árcade. Na década de 1980 que a Atari consolidou-se como empresa fornecedora de consoles 

e produtora de cartuchos de jogos eletrônicos. Ainda na década de 1980, segundo Lopes 

(2009), iniciou-se a chamada era Miyamoto20. É impossível falar sobre Nintendo sem falar 

nas criações de Miyamoto; o novato foi responsável pela criação de Super Mario, Donkey 

                                                 

18 Hotsite ou micro site é um sítio momentâneo voltado a destacar uma ação de comunicação e marketing 

pontual. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotsite>. Acesso em: 10 maio 2016. 
19 Disponível em: <https://www.facebook.com/MortalKombatBRA/?fref=ts>. Acesso em: 10 maio 2016 
20 Miyamoto Shigeru Miyamoto cria, em 1981, O jogo Donkey  Kong  (posteriormente,  Mario  Bros  e  Legend  

of  Zelda), introduzindo dois dos personagens mais conhecidos da história do videogame: Mario  e  Donkey  

Kong; dentro  de  limitações  tão  grandes.  São ícones da história do videogame até os dias de hoje; 

desenvolvimento paralelo do RPG. Disponível em: <http://www.nintendoblast.com.br/2011/02/developers-

shigeru-miyamoto.html>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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Kong e Legend of Zelda. Lopes (2009) afirma que a partir desse momento a indústria de 

games passou a focar na evolução tecnológica, aprimoramento da jogabilidade, a evolução de 

gráficos, sons e a concepção de personagens. 

Santaella e Feitoza (2009) afirmam que a indústria dos games possui uma 

movimentação financeira superior do que a indústria do cinema, considerada a terceira maior 

do mundo, ficando atrás apenas da indústria bélica e automobilística. Atualmente, uma das 

mais importantes indústrias, podemos entender  um pouco dela quando comparada ao cinema. 

“O universo dos games tem potencial para se tornar tão diversificado quanto o cinema, que 

tem um histórico de blockbusters violentos, mas também de películas de delicada 

inteligência” (BASTOS, 2009, p 149). 

Para Gularte (2010) os anos de 1980 ficaram conhecidos como o tempo dos games 

em 8-bits, quando predominavam os consoles da Nintendo e Sega; a Nintendo com o console 

Famicon, que era conhecido como Nintendo Entertainment System, apenas nos Estados 

Unidos, ou apenas NES e o console da Sega conhecido como Master System. 

Em 1983, segundo Kent (2001), foi quando a indústria de games teve o seu declínio; 

ou seja, as pessoas pararam de jogar e estavam prestando mais atenção em outras mídias, 

como cinema e os avanços na telefonia móvel. Esse período também coincide com uma fase 

de insatisfação dos desenvolvedores de games e programadores, que queriam uma maior 

remuneração e acabaram saindo da Atari; entre ele estavam Alan Miller, David Crane e Bob 

Whitehead que foram os fundadores da Activision, a primeira empresa a produzir jogos para o 

Atari VCS. 

Em 1985, segundo Gularte (2010), o lançamento do jogo Super Mario Bros, um dos 

primeiros jogos com rolagem lateral, foi um dos mais vendidos no mundo, tornando-se um 

clássico. Era o começo da era 16-bits e a chegada da nova geração de consoles de vídeo game, 

novamente as duas marcas – Sega e Nintendo –, dominavam o mercado, a Sega com o seu 

Mega Drive e a Nintendo com o Super Nintendo, que ultrapassou rapidamente o Mega Drive 

nas vendas. O grande diferencial desse período dos vídeo games foram os gráficos em 3D. 

Gularte (2010) ainda afirma que no lançamento da Super Nintendo, o Super Mario Word era 

tão grande que o cartucho vinha com uma bateria para o jogador pode fazer o salvamento do 

andamento do seu jogo. De acordo com Gularte (2010) foi somente na sexta geração de 

consoles que inovações gráficas, além das mudanças do consumidor em relação à 

popularização da internet que aconteceu. Era o começo da era Playstation, que foi lançado 

pela Sony, em 1995.  
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2.3 TECNOLOGIA, INTERATIVIDADE E MERCADO 

 

Levando-se em consideração as evoluções tecnológicas. “A interatividade é uma 

característica muito forte que tende a aumentar, principalmente se considerarmos a provável 

convergência dos meios, que reunirá em um só todos os rodutos audiovisuais, inclusive a 

Internet” (PEREZ; BARBOSA, 2008, p. 457). 

Segundo Telles (2010), vive-se um momento em que a velocidade de informações 

que são recebidas faz com ocorra a necessidade de criar filtros para assimilar o conteúdo que 

se recebe, e dessa forma poder analisar e saber distinguir o que é necessário e o que é 

passageiro. Sendo assim, pode-se afirmar que:  

 

As novas mídias, como eram chamadas as mídias sociais há um tempo vieram pra 

[SIC] ficar, agora quais destas mídias terão futuro? Quais desapareceram tão rápido 

quanto apareceram? Posso citar o Second Life21, que, quando surgiu parecia que 

viveríamos em um mundo de Avatares22, e aqui no Brasil nunca foi para frente, ou 

mesmo o Google Wave23 (TELLES, 2010, p.17).  

  

A presença da tecnologia é constante e com isso nosso dia-a-dia e nossas rotinas 

também estão em constantes mudanças, sendo assim podemos dessa forma afirmar sobre o 

desenvolvimento das tecnologias que: “A presença dos elementos tecnológicos na sociedade 

vem transformando o modo dos indivíduos se comunicarem, se relacionarem e construírem 

conhecimentos. Somos hoje praticamente vividos pelas novas tecnologias!” (NOVA E 

ALVES, 2002, p.1). 

Segundo Jenkins (2009), a velocidade da tecnologia pode ser observada quando são 

utilizados aparelhos celulares para o lançamento de novos produtos como filmes e festivais 

para a seleção de produtos amadores e profissionais produzidos a partir de aparelhos móveis. 

                                                 

21 O Second Life (também abreviado por SL) é um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns 

aspectos a vida real e social do ser humano. Foi criado em 1999 e desenvolvido em 2003 e é mantido pela 

empresa Linden Lab Dependendo do tipo de uso, pode ser encarado como um jogo, um mero simulador, um 

comércio virtual ou uma rede social. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Second_Life>. Acesso em: 

10 maio 2016. 
22 Essa palavra Avatar se tornou popular entre os meios de comunicação e informática devido às figuras que são 

criadas à imagem e semelhança do usuário, permitindo sua "personalização" no interior das máquinas e telas de 

computador. Tal criação assemelha-se a um avatar por ser uma transcendência da imagem da pessoa, que ganha 

um corpo virtual, desde os anos 80, quando o nome foi usado pela primeira vez em um jogo de computador. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar>. Acesso em: 10 maio 2016. 
23 O Google Wave foi um projeto anunciado pelo Google durante a conferência "Google I/O", realizada no dia 

28 de maio de 2009. Tratava-se de uma plataforma para web cuja intenção era unir as características de serviços 

como e-mail, instant messaging, wiki e social networking em um ambiente único, funcionando a partir de 

qualquer browser, em qualquer sistema operacional. Algumas de suas características mais interessantes eram os 

avançados sistemas de correção ortográfica e tradução instantânea durante bate-papos virtuais. O Google Wave 

foi lançado com a promessa de "matar" o e-mail. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Wave>. 

Acesso em: 10 maio 2016. 
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Castells (2001) ressalta a importância da internet e a utilização como distribuidor de 

informações e conteúdo, de como essa informação é importante para a época atual, sendo tão 

relevantes quantas outras invenções, em outros períodos. A tecnologia da informação é hoje 

tão importante quanto à eletricidade na Era Industrial; dessa forma, pode-se comparar a 

internet a uma rede elétrica ou a um motor elétrico, por ser responsável e pela capacidade na 

distribuição de conteúdo e informação ao redor do mundo. Por essas razões, torna-se a base 

tecnológica para a formação de uma sociedade conectada e em rede. Castells (1999) discorre 

sobre, ainda, sobre o avanço tecnológico e de como as informações e conteúdos podem 

circular na rede, e a importância desse conhecimento coletivo sendo que toda essa mudança 

aconteceu em apenas uma década, graças à interação e transformação da mídia em hipertexto 

digital, abrindo espaço para a interatividade e a relação entre os meios. Nessa perspectiva, 

Castells (1999, p. 299) comenta: “A explosão das telecomunicações e o desenvolvimento dos 

sistemas de transmissão a cabo viabilizaram o surgimento de um poder de transmissão e 

difusão sem precedentes”.  

No entanto, para Jenkins (2009), em relação aos mercados de midiáticos e ao 

desenvolvimento das novas tecnologias dos meios de comunicação tradicional afirma que os 

mercados estão sendo submetido a uma mudança de paradigma; isso acontece de tempos em 

tempos. No ano de 1990, percebeu-se uma retórica da revolução digital quando surgiu uma 

suposição sobre novos meios serem substituídos por antigos e, que, a internet substituiria 

outros meios de comunicação como a televisão e o rádio, que seriam acessados pelos 

consumidores facilmente. Ao contrário, a internet abriu espaço para novos meios e os meios 

tradicionais continuam existindo; a grande diferença está na possibilidade de interação, visto 

que, atualmente, games e internet podem estar associados a um mesmo console. 

A cultura dos games propiciou, em torno de seus títulos, a formação de grupos de 

jogadores que se dividiam por estilos ou tipos de jogos, criando comunidades. Em Recuero 

(2009), encontra-se que as comunidades virtuais, a sociedade em rede e as tribos urbanas são 

responsáveis pela popularização desses e, que outras, expressões estão relacionadas às 

mudanças na forma de se estabelecer comunicação uns com os outros. 

Recuero (2009, p.12) destaca que:  

 

As tecnologias digitais ocupam um papel central nas profundas mudanças 

experimentadas em todos os aspectos da vida social. A natureza, motivo, provável e 

possíveis desdobramentos dessas alterações, por sua vez são extremamente 

complexos, e a velocidade do processo tem sido estonteante. Diante de tal quadro, é 

difícil resistir à tentação do determinismo tecnológico, que traduz em respostas 

encantadoramente simples a máxima de que a tecnologia define a sociedade. 
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Se, em Recuero (2009), tem-se a máxima de que a tecnologia define a sociedade 

contemporânea, em Castells (2001) encontra-se que qualquer pessoa, instituição ou 

companhias e sociedades em geral pode usufruir da tecnologia, de qualquer tecnologia, de 

maneira que possa se apropriar dela, modificar e experimentar, onde um novo padrão sócio 

técnico surge dessa prática. A definição de Castells traz à tona a imersão da publicidade nos 

jogos de vídeo games, quando o meio game é utilizado para difundir e propagar, não somente 

seus jogos, como também suas ideias, marcas e associados. Dessa forma, deve-se levar em 

consideração a opinião de Castells (2001), quando afirma que: 

 
A importância dos negócios eletrônicos, porém, vai muito além do seu valor 

quantitativo. Isso porque, como em 2001, cerca de 80% das transações feitas na web 

são B2B24, o que implica uma profunda reorganização da maneira como os negócios 

operam. Redes internas, pelas quais empregados se comunicam entre si e com 

administração, são críticas para o desempenho da firma. Toda a organização do 

negócio precisa adequar-se a tecnologia baseada na internet, através da qual 

relaciona com compradores e fornecedores. (CASTELLS, 2001, p.57). 

 

 

Jenkins (2009) discorre sobre a importância de circulação de conteúdos, através de 

diferentes sistemas de mídia e por fronteiras nacionais depende unicamente da participação do 

consumidor, enquanto Castells (2001) defende que das empresas surge uma nova paisagem 

econômica onde as empresas de formato eletrônico estão no centro desse cenário. Assim,  

pode-se dizer que, para Castells: 

 

Por empresas eletrônicas entendo qualquer atividade de negócio cujas 

operações de administração, financiamento, inovação, produção, distribuição, 

vendas, relação com empregados e relação com clientes tenham lugar predominante 

pela/na internet ou outras redes de computador, seja qual for o tipo de conexão entre 

as dimensões virtuais e físicas da firma. Ao usar a internet como meio fundamental 

de comunicação e processamento de informação a empresa adota a rede, como sua 

forma organizacional. (CASTELLS, 2001, p.57). 

 

Jenkins (2009) ressalta, ainda, que não se deve falar de produtos e consumidores de 

mídia como dois elementos distintos, mas sim considerar a participação mútua de ambos,  

cooperando entre si. 

                                                 

24 Business to Business - B2B é o nome dado ao comércio associado a operações de compra e venda, de 

informações, de produtos e de serviços através da Internet ou através da utilização de redes privadas partilhadas 

entre duas empresas, substituindo assim os processos físicos que envolvem as transacções comerciais. O B2B 

pode também ser definido como troca de mensagens estruturadas com outros parceiros comerciais a partir de 

redes privadas ou da Internet, para criar e transformar assim as suas relações de negócios. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Business-to-business>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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O avanço da tecnologia permitiu o avanço da indústria de games e, mesmo que 

desenvolvedores e fabricantes de consoles tenham evoluído suas técnicas e estratégias de 

produção de games, o mercado ainda dependia da evolução das tecnologias, pois os jogos 

exigiam aparelhos de televisão adequados para funcionar. Com a chegada da tecnologia, 

aconteceu um avanço da interatividade entre os jogadores, mas ao mesmo tempo está sendo 

exigidas outras demandas técnicas, como conexão com a internet para ser utilizado todos os 

recursos de determinado console. Alguns jogos já funcionam somente com conexão com 

internet. 

 

2.4 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E SUBCATEGORIAS 

 

As categorias foram definidas a partir das estratégias de comunicação, com base em 

Lupetti (2001) e as subcategorias definidas a partir da forma de exposição do game. 

Pérez (2006) afirma que o conceito de estratégia engloba, desde objetivos pre-

estabelecidos, onde deve ser levar em consideração fatores do contexto político, assim como 

fatores de ordem econômica, sociocultural e tecnológica em que estão inseridas as interações 

ou as suas possíveis decisões referentes as reações entre público consumidor, que por sua vez 

podem favorecer ou também não beneficiar a empresa responsável por um produto ou serviço. 

Para as categorias, Lupetti (2001) afirma que elas podem ser: informação, 

testemunho, comparação, humor, ofensiva, defesa, indiferenciadas que também pode ser 

chamada de posicionamento ou reposicionamento, as subcategorias podem ser definidas por 

videoclipe, gameplay, demonstração e gráficos. 

A autora descreve cada uma das categorias, da seguinte forma: a de informação é 

quando a estratégia utilizada dá prioridade somente para as informações do produto, pode ser 

utilizada tanto para o lançamento de um produto como de empresa. 

A estratégia de testemunho, segundo a autora é quando tem-se a indicação de uma 

figura pública ou especialista a respeito de um determinado produto; a figura pode fazer a 

demonstração de seu uso ou descrever sobre as funcionalidades ou benefícios. A estratégia de 

comparação é utilizada por Lupetti (2001), para fazer uma comparação entre produtos dos 

mesmos segmento ou concorrentes, esse tipo de estratégia busca realçar e também fazer um 

comparativo entre marcas e produtos. 

A autora defina a categoria de humor, quando determinado, que o produto busca 

trazer a diversão para o seu anúncio.  A categoria ofensiva, apresentada pela autora é quando 
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a marca utiliza seu espaço na mídia para agredir o seu concorrente, essa categoria está 

relacionada com a categoria de defesa, que é apresentada a seguir, de acordo com a autora.  

Lupetti (2001) afirma que a categoria de defesa é utilizada como forma de dar 

resposta a determinada mídia ofensiva, ou dar resposta em defesa da marca, para determinado 

problema que possa ter acontecido com um produto ou serviço.  

A categoria indiferenciada que Lupetti (2001) também apresenta, como sendo de 

posicionamento ou reposicionamento quando uma determinada marca está associada a uma 

palavra na mente do consumidor. 

As subcategorias foram definidas pelo autor dessa pesquisa, e definidas à partir da 

forma de apresentação do vídeo, ou seja cada subcategoria apresenta sua especificado a sua 

características principal. As subcategorias foram definidas e separadas em cinco podendo ser: 

videoclipe, demonstração, gameplay, gráficos de baixa qualidade e gráficos de alta qualidade. 

Para a categoria de videoclipe, segundo Soares (2012) o videoclipe é importante para 

entender a cultura conteporânea, uma aproximação da indústria cultural em relação a diluição 

da radicalidade, com objetivo de intenções comerciais, o autor ainda ressalta que o videoclipe 

pode compreender um universo único, uma espécie de versão resumida. Nessa pesquisa 

vamos considerar videoclipe o que for apresentado através da edição de um videoclipe, 

seguindo os conceitos de Soares (2012). Para a subcategoria de gameplay, que segundo Banks 

(1998) é um termo utilizado por gamers e game designers para descrever a experiência de um 

determinado jogador dentro do ambiente de jogo. A partir do conceito do autor, vamos 

considera a subcategoria de gameplay quando acontece a utilização do console Playstation, de 

qualquer geração, durante uma apresentação da Sony no evento da E3. A terceira subcategoria 

trata-se da demonstração, Segundo Aurelio (2002) demonstração pode ser classificado quando 

temos uma explicação que estabelece prova evidente ou uma lição prática e experimental, o 

autor ainda afirma que pé possível ter um indicio, mostra ou manifestação dos próprio 

sentimentos ou interações, que por sua vez julgamos o conceito mais adequado para a 

subcategorização dos audiovisuais da Sony durante a E3 sendo assim, durante o audiovisual, 

tem-se a demonstração do produto ou acessório em questão. Por último destaca-se a 

subcategorias de classificação de gráficos, que são utilizadas para vídeos como gráficos de 

alta, ou gráficos de baixa, para a definição dessas duas categorias vamos utilizar a separação 

através das gerações de consoles da Playstation, para gráficos de baixa qualidade serão os 

audiovisuais apresentados referentes a primeira e a segunda geração, os gráficos de alta 

qualidade serão representados pelos consoles da terceira e quarta geração. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 NATUREZA, MÉTODO E TÉCNICA 

 

O crescimento do mercado de games é uma realidade, sendo importante o seu estudo 

para compreender as estratégias e ações ao longo dos anos, sobre o ponto de vista estratégico 

e publicitário das marcas produtoras de games. Lupetti (2001) define para estratégia como o 

caminho que uma empresa deve percorrer para alcançar os seus objetivos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionada a empresa Sony. Esta 

empresa foi criada no ano de 1946 e é considerada a quinta maior empresa produtora de 

tecnologia no mundo segundo a revista eletrônica Techtudo25. A Sony é uma das principais 

marcas do mercado de games. E se fez presente em todas as edições da E3 que é considerado 

o maior evento mundial de games.  

Quanto à natureza, a pesquisa é qualitativa, pois segundo Michel (2009) é aquela na 

qual há uma relação que pode ser dinâmica ou particular entre o pesquisador e o objeto de 

estudo. Ainda pode-se afirmar que, nesse tipo de pesquisa, é necessário que se realize uma 

interpretação dos fenômenos acerca do seu contexto e tempo; ou seja, deve-se levar em 

consideração o cenário de cada um dos anos e, também, a evolução da tecnologia e as 

ferramentas tecnológicas disponíveis, no ano de estudo do objeto de pesquisa. Desse modo, 

apresenta-se um formato de pesquisa no qual a análise é feita de forma detalhada e 

abrangente.  

Para a análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo, a partir de uma seleção 

dos vídeos, do período de 2000 a 2016, apresentados na E3 pela Sony. Para Michel (2009), a 

análise de conteúdo é feita a partir da consulta de documentos e registro pertencentes ao 

objeto de pesquisa; neste caso os audiovisuais de games, com fins de coletar informações 

úteis.  

Ainda segundo Michel (2009), a escolha das publicações tem como finalidade 

ampliar as informações sobre o objeto. Para a análise dos vídeos foram utilizadas as estratégia 

de comunicação, que segundo Lupetti (2001), podem ser de informação, testemunho, 

comparação, humor, ofensiva, defesa, indiferenciadas ou posicionamento ou 

reposicionamento. Ao longo da pesquisa foi analisada, a forma como o vídeo foi apresentado 

e a estratégia utilizada pela empresa.  

                                                 

25 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/sony.html>. Acesso em: 10 maio 2016 
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Foram selecionados os audiovisuais apresentados a seguir, dos anos de 2000, 2001, 

2002, 2007, 2012, 2010, 2014 e 2016. O tempo de exibição dos vídeos varia de 28 segundos a 

nove minutos, para o total da amostra de conteúdo, de oito vídeos selecionados. A E3 teve no 

seu total 35 edições e a Sony esteve presente em todas elas. Nas edições que aconteceram até 

o ano de 2000, a presença da marca era de caráter corporativo, sendo que os diretores 

apresentavam uma descrição técnica dos produtos; o registro em vídeo ficava muitas vezes 

por conta de algum telespectador, como na primeira edição do ano de 1995, ano que marcou 

também o lançamento do console Playstation. Durante o ano de 1995 a Sony fez somente o 

lançamento do seu novo console, no valor de $299,00, que seria lançado no mercado.  

É possível encontrar na internet palestras completas da presença da Sony no evento, 

porem, elas são descartadas, pois a maioria tem tempo superior a de uma hora e também não 

são peças publicitárias. Dessa maneira, considerando o primeiro vídeo da análise, a 

publicação do ano 2000, ainda foram desconsiderados lançamentos entre gerações de consoles 

e de lançamentos de consoles por apresentar a mesma sugestão coorporativa e técnica dos 

vídeos citados anteriormente.  

 

3.2 O EVENTO DE GAMES E3 

 

O evento, que acontece desde 1995, contou com a presença da Sony em todas as 

edições. Porém, ao longo de cada uma das edições o foco da empresa foi alterado, podendo 

variar de acordo com a tecnologia disponível na época, a influência da concorrência do 

mercado ou, ainda, a prioridade no lançamento das novas gerações de consoles da empresa.  

A E3 Eletronic Entertainment Expo teve a sua primeira edição em 1995, ano que 

marcou também o lançamento do console Playstation. A E3 acontece todos os anos na cidade 

de Los Angeles nos Estados Unidos, na Los Angeles Convenetion Center, em todos os anos 

apenas em uma de suas edições que não aconteceu em Los Angeles, foi no ano de 2007 que 

aconteceu na cidade de Santa Monica.  

O ano de lançamento da feira é marcado por uma nova geração de consoles, que 

agora não utilizavam mais os tradicionais cartuchos ou fitas, como eram apresentados 

antigamente e, sim, passaram a apresentar os jogos em Compact Disc26, ou CD como é mais 

conhecido.  

                                                 

26 O Compact Disc (CD) é um disco ótico digital de armazenamento de dados. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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Entre os principais lançamentos da primeira edição da E3 estavam o lançamento de 

uma nova geração de consoles da época, o Playstation, Virtual Boy27 e Neo Geo CD28 e 

Nintendo 6429, dos quatro consoles lançados, dois já possuíam a tecnologia de jogos em CD 

enquanto a Nintendo lançava dois consoles, um que utilizava uma tela como os óculos  

Virtual Boy e o Nintendo 64 que ainda utilizava jogos com cartuchos.  

A importância de se estudar a participação de uma marca na E3 pode ser confirmada 

quando se leva em consideração os seus números. Segundo pesquisa divulgada pela 

Entertainment Software Association (ESA), na última edição da feira de exposições, no ano 

de 2016, mais de 70.000 pessoas compareceram ao evento; dessas, 50.000 pessoas eram 

profissionais responsáveis pela criação de jogos, analistas, jornalistas e entusiastas; enquanto 

que 20.000 pessoas eram fãs de jogos e público em geral. A feira, do ano de 2016, também foi 

responsável pela quebra de recordes em canais de mídias sociais, tendo sido citada mais de 

sete milhões de vezes no Twitter e mais de 500.000 posts no Instagram. Por meio de seu 

parceiro oficial de streaming Twich, mais de 42 milhões de fãs puderam assistir à transmissão 

do evento.  

Além das duas grandes principais marcas fabricantes de consoles, a Sony e a 

Nintendo, participaram do evento empresas fabricante de jogos e desenvolvedores de 

tecnologia para games, podendo-se encontrar alguns nomes como: 505 Games, Activision 

Publishing, Inc., Alienware ASTRO Gaming, Electronics Arts, Epic Games Inc., GAMELOFT, 

Konami Digital Entertainment, Inc. Nintendo of América Inc., NVIDIA Corporation, SEGA 

Europe, Sony Computer Entertainment America LLC, Sony Computer Entertainment Europe 

Limited, Ubisoft Entertainment e Warner Bros. Interactive Entertainment, entre outras.  

                                                 

27 O Virtual Boy é um console portátil projetado por Gunpei Yokoi (pai de criações famosas como Game & 

Watch e Game Boy), que foi lançado em agosto de 1995 e se tornou o maior fracasso da Nintendo. Disponível 

em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual_Boy>. Acesso em: 10 maio 2016. 
28 O Neo Geo é um console de videogame lançado pela SNK em setembro de 1994, no Japão; dezembro do 

mesmo ano, na Europa; e outubro de 1995, na América do Norte. Uma segunda versão chegou a ser lançada, 

denominada Neo Geo CDZ, somente no Japão, em 1995. Foi descontinuado em 1997. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Neo_Geo_CD_(console)>. Acesso em: 10 maio 2016. 
29 Nintendo 64 (abreviado como N64) é o terceiro console de Video-game doméstico da empresa japonesa 

Nintendo. Lançado em 23 de junho de 1996 no Japão e em 29 de setembro nos EUA, o Nintendo 64 contava com 

apenas três títulos de lançamento: Super Mario 64, Wave Race 64 e PilotWings 64. Já quando foi lançado na 

Europa, em 1 de março de 1997, o console contava também com o jogo Star Wars: Shadows of the Empire. Foi o 

último console doméstico a utilizar cartucho (chamado pela Nintendo de "Game Pak"), distribuído no Brasil 

inicialmente pela empresa Playtronic e posteriormente pela Gradiente Eletrônicos. Em Portugal, foi distribuída 

pela Concentra. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nintendo_64>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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A já referida Feira é aberta ao público em geral e, durante o evento, os gamers30 

podem visitar cada um dos stands das empresas, bem como experimentar os principais 

lançamentos, as principais marcas ainda tem a apresentação de seus painéis onde acontece a 

apresentação exclusiva de cada uma das marcas, durante os painéis temos as conferencias e a 

apresentações de vídeos que são o objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

3.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

Os vídeos selecionados para o corpus da pesquisa são: Metal Gear Solid – Sons of 

Liberty do ano de 2000, Grand Thef Auto 3 ou simplesmente GTA3 como é conhecido pelos 

gamers de 2001, Residente Evil online de 2002, Silent Hill para PSP de 2007, Playstation 

Move de 2010, Last of Us de 2012, Uncharted 4 a Thief End de 2014 e Spiderman de 2016. A 

variação de tempo dos vídeos selecionados é de 9 minutos e vinte segundo para o mais longo 

que é o vídeo do ano de 2000 Metal Gear Solid – Sons of Liberty e o mais curto de 0:28 

segundo no ano de 2007 no lançamento de Silent Hill para PSP31,  temos que levar em 

consideração que ao longo de 35 edições da E332  a Sony lançou quatro consoles, sendo eles: 

Playstation, Playstation 2, Playstation Portabele ou também conhecido como PSP, 

Playstation 3 e Playstation 4.  

A grande maioria dos lançamentos na atualidade acaba saindo para os dois principais 

consoles Playstation 4 e Xbox One33 e também com versões para computador, mas existe uma 

concorrência entre os jogos exclusivos, ou seja lançados somente para Playstation 4 ou 

somente para Xbox One e que são protagonizados por jogos clássicos como GTA, Resident 

Evil e Silent Hill que são jogos pertencentes a gerações mais antigas e anteriores a Playstation 

4 e Xbox One. 

 

                                                 

30 Historicamente, o termo "gamer" ou "gameplayer" geralmente se referia a alguém que jogava role-playing 

games, (RPG). Ou jogos de miniatura classificados como gamer. Entretanto, mais recentemente o termo tem 

crescido e incluído os jogadores de videogame. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamer>. Acesso 

em: 10 maio 2016. 
31 Playstation Portable, também conhecido pela sigla PSP, é um console portátil de videojogos da Sony, da série 

Playstation. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable>: Acesso em: 10 maio 2016. 
32 A E3 é a maior feira anual de games do mundo e existe desde o ano de 1995. Normalmente, traz vários 

anúncios de jogos, trailers e gameplays, com a participação de Sony, Microsoft, Nintendo, entre outros. 

Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/e3-2015-saiba-o-que-esperar-da-maior-

feira-de-games-do-mundo.html>. Acesso em: 27/05/2016  
33 Xbox One é um console de videogame produzido pela Microsoft, o terceiro da empresa desde o lançamento do 

Xbox, e é introduzido no mercado oito anos após o lançamento do Xbox 360. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_One>. Acesso em 10 maio 2016. 
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4 ANÁLISE DOS VÍDEOS 

 

 A análise dos vídeos está dividida em duas seções a primeira que compreende a 

descrição dos vídeos, levando em consideração a inserção das marca Sony, marca dos 

produtores do game e também a inserção de caracteres, a segunda parte é referente a analise e 

discussões sobre as estratégias aplicadas a cada um dos vídeos utilizados pela Sony durante a 

sua aparição na E3. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS 

 

4.1.1 Metal Gear Solid 2: sons of liberty 

 

O primeiro vídeo desta pesquisa foi o vídeo apresentado no ano de 2000 no painel da 

E3 pela Sony, mesmo momento em que a empresa lançava no mercado a sua segunda geração 

de consoles com o seu Playstation 2, considerado um marco na história dos games. Foi nesse 

ano em que a Sony deixou muitos fãs perplexos com o lançamento de Metal Gear Solid 2: 

Sons of Liberty (figura 1); o game apresentava o contexto de um blockbuster, onde ao longo 

do jogo uma narrativa era contada, e quem joga pode ser o herói ou até mesmo o anti-herói.  

 

 

 

Figura 1 - Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8BzmH1NBXCg 

 

O trailer de lançamento durante a E3 tem duração de 09:20m e é apresentado na 

forma de um videoclipe, trazendo imagens da diversidade de ambientes em que o jogador 

pode encontrar ao longo do jogo e das ações que seu personagem poderia realizar.  

Apesar de ser um momento de grande importância para os lançamentos de games e 

também para Sony, as interações em rede e através da internet ainda não eram uma realidade. 
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GTA 3 Grand Thef Auto 

 

Em 2001, chega-se ao mais novo lançamento em games da Sony, com o GTA 3 

Grand Thef Auto (figura 2), após o seu lançamento do console no ano anterior, a empresa 

precisava assegurar o lançamento de games exclusivos e acabou trazendo para o mercado, de 

vez, a figura do anti-herói e estreando um novo conceito de games em relação à maneira de 

jogar.  

 

 

 

Figura 2 - GTA 3 Grand Thef Auto 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ygdtkkCFxkE 

 

 

Conhecido como mundo aberto, onde era possível ter uma cidade inteira 

funcionando, é o conceito apresentado pelo seu lançamento GTA 3 Grand Thef Auto. Durante 

o jogo, o protagonista poderia assaltar pessoas, se exercitar, roubar carros, manipular armas e 

realizar missões; o game assim como Metal Gear Solid 2 também apresenta característica de 

blockbuster onde uma história é contata com o passar do jogo. O trailer apresentado na E3 

transmite todas essas características e ações durante a sua exibição e tem duração de 01:12s.  

 

4.1.3 Residente Evil on-line 

 

O ano de 2002, definitivamente, marca a chegada da internet aos consoles e a Sony 

foi pioneira ao trazer o seu primeiro jogo online apresentando-o durante a E3. O lançamento 

de Residente Evil, on-line (figura 3), em 2002, foi um grande sucesso que marcou muitos 

gamers na chegada da segunda geração de consoles.  
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Figura 3 - Residente Evil, on-line 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=nUzmmP4U9Lw 

 

O game que contava a história de personagens que tentam sobreviver a um 

apocalipse zumbi foi apresentado na E3. A sua duração é de 01:00s e já apresenta a interação 

de vários personagens como protagonistas, agora sim jogadores estavam conectados através 

de seus consoles a um mundo aberto e a internet, essa característica se tornou uma marca dos 

games e é apresentada em muitos outros jogos até os dias de hoje. 

 

4.1.4 Silent Hill 

 

Em 2007 não só o mercado de games, como também a feira da E3 ganham grandes 

proporções. É a partir desse ano que se pode notar a presença de grandes painéis e altos 

investimentos por parte das empresas expositoras, como foi o Silente Hill da Sony (figura 4). 

A tecnologia é um marco dessa época em que os celulares portáteis são cada vez mais 

populares. Após lançar o Playstation 3 em 2005, a empresa Sony investiu no lançamento de 

seu portátil o PSP. Vale lembrar que durante esse ano a empresa possuía três consoles no 

mercado, Playstation 2, Playstation 3 e PSP. 

 

 

 



28 

 

Figura 4 –  Silent Hill 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=O6VzebJDaXM 

 

Durante o vídeo desse ano já se pode observar o formado de painel, por meio de 

quatro grandes painéis, sendo que dois dos painéis centrais apresentavam o trailer do game 

Silent Hill e dois externos com animações da marca do jogo. Já não se percebia mais o 

formato corporativo e de conferência como fora apresentado nos anos anteriores.  

O vídeo tem duração de 28 segundos e, ao ser apresentado, todas as outras luzes do 

ambiente se apagam.  

 

4.1.5 PS Move 

 

De 2007 a 2010 o foco de lançamento da Sony foram os títulos exclusivos e de 

grande sucesso no mercado.  Em 2010 houve a necessidade de resposta aos lançamentos 

referentes aos controladores portáteis lançados por seu maior concorrente e a Sony lançou o 

PS Move (figura 5). 

 

 

 

Figura 5 – PS Move   

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KywklJJoJ5s 

 

A Nintendo, com o Nintendo Wii, no ano de 2010 a Sony lançou no seu painel um 

vídeo de 03:02m apresentando o lançamento de seu acessório Move para Playstation 3. Com 

ele, era possível, por meio de movimentos, controlar e manipular objetos durante os jogos, 

não utilizando o convencional joystick. 
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4.1.6 Last of Us  

 

Em 2012 a Sony estreia um novo modo de apresentar o seus games. Com o seu 

lançamento Last of Us (figura 6), a empresa optou por fazer o lançamento através de um 

gameplay ao vivo, ou seja, uma pessoa experimentando o jogo durante a apresentação no 

painel da E3. O gameplay tem duração de 07:22s e apresenta o jogo realmente como ele é e 

não através de trailer como em outras edições. O grande marco dessa época e o realismo e a 

grande diversidade de expressões realizadas pelos personagens dos jogos.  

 

 

 

Figura 6 - Last of Us  
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8ZYkj0glnqs 

 

O ano seguinte é marcado pelo lançamento do novo console o Playstation 4, o último 

console lançado pela Sony.  A preocupação da empresa agora era com sua identidade e com 

os lançamentos de exclusivos, muitos dos lançamentos ainda saiam pra Playstation 3 e 4 e 

também para X-box e PC.  

 

4.1.7 Uncharted 4 a Thief End 

 

Mas é somente no ano de 2014 que podemos ver essa identidade da Sony 

consolidada através de seu lançamento Uncharted 4 A thief end (Figura 7).  
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Figura 7 - Uncharted 4 A thief end 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=y1Rx-Bbht5E 
 

O novo console trouxe muito mais realismo para os gráficos em relação ao 

Playstation 3 e durante esse ano a Sony apresenta uma prévia desse realismo através do trailer 

de duração de 02:19s. 

4.1.8 Spiderman 

 

Em 2016 a Sony anuncia o seu lançamento em parceria com a Marvel que é 

detentora dos direitos autorais do personagem, importante ressaltar que anteriormente a Sony 

que era detentora dos direitos de Spiderman (figura 8).  

 

 

 

Figura 8 - Spiderman  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3R2uvJqWeVg 

 

A empresa apresenta o trailer de Spiderman exclusivo de PS4 com 01:30s. Esse é 

considerado um dos games mais esperados para 2017. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.2.1 METAL GEAR SOLID SONS OF LIBERTY 

 

Metal Gear Solid Sons of Liberty  foi lançado no ano de 2000 numa parceria entre a 

Sony e a Konami, que lançava o jogo para o console Playstation 2. 

Metal Gear Solid marca o início de uma nova era de games. O vídeo, apresentado na 

E3, mesmo sendo um tanto longo, traz características importantes, sendo o primeiro no 

formato de abertura semelhante a de um filme muito parecido com os apresentados pelo 

cinema em seus blockbuster. Santaella e Feitoza (2009) afirmam que a movimentação 

financeira é superior a do cinema, enquanto Bastos (2009) considera tão violenta quanto aos 

apresentados no cinema.  

É apresentada também a marca da Konami34 na abertura e seu nome nos créditos 

iniciais. Segundo Pinho (1996) marca é um nome, símbolo ou desenho que pretende 

apresentar os bens de serviço de um determinado vendedor, ou seja, um conceito que mesmo 

já sendo utilizado no mercado publicitário era utilizado apenas pela Konami em seu trailer de 

Metal Gear Solid Sons of Liberty, e ao longo de todo o vídeo não tem a referência em nenhum 

momento da Sony. Dessa forma se considerarmos o conceito de Lupetti (2001) em que 

estratégia é utilizada para orientar a informação e o caminho a ser seguido passo a passo, pode 

concluir que o primeiro vídeo apresentado pela Sony possui uma estratégia de informação 

dando prioridade apenas as informações do produto, ou seja, o jogo e sua jogabilidade.  

Lupetti (2001), ainda afirma que a estratégia de informação é normalmente utilizada 

para lançamento de um produto ou determinada empresa. Ou seja, se comparado ao contexto 

do ano de 2000 em que durante a E3, a Sony apresentou o vídeo de Metal Gear Solid Sons of 

Liberty, nesse momento acontecia o lançamento, não apenas de um produto, mas de três 

produtos pela marca da Sony no mercado.  

O primeiro era o seu novo console Playstation 2, a segunda geração de consoles da 

marca. Durante a primeira geração, os games eram comercializados em Compact Disc; na 

segunda geração os games ainda era em formato de disco, mas a mídia utilizada era DVD. É 

                                                 

34 Konami Holdings Corporation é uma empresa pública japonesa desenvolvedora e distribuidora de jogos 

eletrônicos, brinquedos, animes, cromos, tokusatsus e máquinas de caça-níqueis. A empresa foi fundada em 1969 

como uma empresa de aluguel e reparação de jukeboxes em Osaka, Japão por Kagemasa Kozuki, o ainda atual 

presidente do conselho de administração e CEO. O nome "Konami" é uma conjunção dos nomes Kagemasa 

Kozuki, Yoshinobu Nakama, Hiro Matsuda, e Shokichi Ishihara, que foram parceiros adquiridos por Kozuki e os 

fundadores originais da Konami Industry Co., Ltd em 1973. Konami significa igualmente "ondas pequenas." 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Konami>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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importante frisar isso, pois o uso de diferentes mídias – ou seja, aqui fazendo referência a 

espaço de armazenamento –, representava mais Bytes, ou mais conteúdo para o jogo e 

também mais possibilidades oferecidas aos jogadores.  

Nota-se isso quando se observa que, ao longo do vídeo as prioridades estão focadas 

somente no produto. Nos primeiros minutos do vídeo tem-se uma breve apresentação do 

contexto do jogo e o enredo de guerra que o personagem vive, em japonês, o que não é uma 

surpresa, pois a empresa fabricante do jogo a Konami é japonesa.  

O segundo produto lançado era o jogo. A franquia Metal Gear, que revolucionou o 

modo de jogo de furtividade, com o seu primeiro título no ano de 1987 e foi lançada para 

Nes35, MSX236 e PC. O terceiro produto apresentado ao longo do vídeo é o novo uso da AI, 

ou seja, inteligência artificial utilizada pelo jogo, uma série de reações são apresentadas por 

exemplo em um determinado momento o protagonista do jogo acerta um inimigo com um 

dardo paralisante e coloca o inimigo para dormir, símbolos como as letras “Z”, surgem sobre 

o personagem inimigo indicando que ele está dormindo, símbolos como “!” e “?” também 

surgem para indicar alerta e dúvida do personagem.  

Sato (2009) descreve que o game designer pode determina um sistema simbólico 

como referências para contextualizar o jogo e elementos ficcionais. Outra indicação do 

anúncio do uso da AI é quanto temos o chamado que agora o protagonista não é afetado pelo 

mundo, mas sim o mundo é afetado por suas ações, duas telas aparecem ao longo dos vídeos, 

a primeira com a expressão em inglês One day msg change de world e a segunda And Now the 

world changes msg. 

E, por fim, o chamado para a data de lançamento do jogo no ano de 2001. Perez e 

Barbosa (2008) já afirmavam que a interatividade é uma das principais características, se não 

for a principal, quando comparada ao meio dos games, fenômeno que deve se tornar mais 

intenso com a convergência dos meios. 

                                                 

35 Nintendo Entertainment System, Sistema de Entretenimento Nintendo ou simplesmente NES (no Brasil 

apelidado como Nintendinho), é um console lançado pela Nintendo na América do Norte, Europa, Ásia, 

Austrália e Brasil. Originalmente lançado no Japão em 1983 com o nome de Nintendo Family Computer, ou 

apenas Famicom, o sistema foi redesenhado e recebeu o novo nome para ser lançado no mercado americano em 

1985. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System>. Acesso em: 10 maio 

2016. 
36 MSX foi o nome dado a uma arquitetura de microcomputadores pessoais criada no Japão em 1983, 

apresentada em 27 de junho do mesmo ano, e que definia um padrão para os desenvolvedores de hardware. Foi 

desenvolvido por Kazuhiko Nishi, vice-presidente da ASCII Corporation, empresa japonesa que era 

representante da Microsoft no Japão até 1986. Dessa forma, várias empresas de eletroeletrônicos poderiam 

produzir seus computadores, manter um mínimo de compatibilidade entre eles, e ainda assim diferenciá-los, 

adicionando recursos novos. Mas a compatibilidade com outros micros do padrão MSX seria mantida. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/MSX#MSX_2_e_2.2B Acesso em 10 maio 2016.  
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 Dessa forma, pode-se afirmar e concluir que o lançamento da Sony, Metal Gear 

Sons of Liberty no ano de 2000, durante a E3, é uma peça publicitária com duração de 9 

minutos e 20 segundos que se enquadra na categoria de informação, por fazer referência 

apenas às características pertinentes ao seu produto. Em relação à subcategoria pode-se 

classificá-la como videoclipe, pois ao longo de todo o vídeo temos imagens combinadas com 

trilha sonora e gráficos de baixa qualidade por fazer parte das primeiras gerações de consoles. 

 

4.2.2 GTA GRAND THEFT AUTO 

 

No ano de 2001, tem-se o segundo vídeo referente à presente pesquisa. O GTA 

Grand Theft Auto apresentava para o mundo dos games, e popularizava, a figura do anti-herói.   

Para Campbell (1997), o anti-herói é aquele que, por sua vez, supera as limitações 

sejam elas locais ou pessoais, que ao receber o chamado da aventura lança-se a ela e busca 

por provas na sua rebeldia e ao final é vangloriado.  

Analisando-se o GTA, de acordo com Campbell (1997), tem-se todas essas 

características, reunidas em um mesmo ambiente, no game lançado pela Sony no ano de 

(2001).  A única fala apresentada no vídeo e durante o seu início quando é dito “My boy is 

extreme well” – que significa “meu garoto e extremamente bom” –, fazendo referência às 

características do protagonista do jogo.  

O vídeo, assim como Metal Gear Solid Sons Of Liberty, não faz nenhuma referência 

à marca da Sony e nem à marca da empresa produtora do game. A peça publicitária com 

duração de 1 minuto e 12 segundos é formada por uma sequência de imagens que demonstram 

todas as possibilitas de ações que o personagem pode realizar durante o jogo.  

Algumas das cenas do jogo podem ser consideradas engraçadas ou bizarras, o que 

acaba se tornando marcante durante toda apresentação do audiovisual. Nesse sentido, Lupetti 

(2001) define como estratégia de humor, quando busca trazer o bom humor, ou seja, a 

diversão para o produto anunciado. 

De certa forma, pode-se afirmar que GTA 3 faz uma ligação que, segundo Sato 

(2009), pode ser entre o mundo da imaginação e o da fantasia, quando apresenta todas as 

possibilidades que o jogador pode ter ao utilizar o jogo, com o cotidiano do real ao apresentar 

uma cidade em funcionamento. Grand Thefh Auto apresenta também um novo estilo de game, 
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o estilo que ficou conhecido como mundo aberto37. Essa expressão foi utilizada para definir 

que o protagonista do jogo está em um mundo digital, onde ao mesmo tempo ele está 

realizando suas ações e influenciando outras, no ambiente em que se encontra. 

Sendo assim, pode-se classificar GTA na categoria de humor, pois ele traz diversão 

para seu produto audiovisual e também a categoria de informação, pois faz referência somente 

ao seu produto.  

Em relação à subcategoria pode-se classificar como videoclipe, pois todas as cenas 

utilizadas foram captadas em diferentes momentos do jogo apresentado juntamente com uma 

trilha sonora e também podemos classificar na subcategoria de gráficos de baixa qualidade 

por estar presente na primeira geração de consoles.  

 

4.2.3 RESIDENT EVIL ON-LINE 

 

 O terceiro vídeo a ser analisado é Resident Evil On-line, que depois ficou conhecido 

pelo nome de Resident Evil Outbreak. A peça publicitária, com duração de 1 minuto, foi 

lançada pela Sony em 2002, durante a E3, sendo esse o primeiro jogo para Playstation 2, com 

o qual os gamers38 poderia jogar on-line, mesmo na primeira versão. O recurso on-line não foi 

disponibilizado para o público europeu e australiano.  

 Recuero (2009) afirma que as tecnologias digitais têm aspectos importantes quanto 

às experimentações e os desdobramentos da vida social das pessoas. A autora, ainda, afirma 

que comunidades virtuais e a sociedade em rede são os principais responsáveis na hora de 

popularizar novas formas de se comunicar. Por esse motivo, é que a Sony deu tanta 

importância para o anúncio de Resident Evil On-Line, no ano de 2002.  

 A Sony estava acompanhando o contexto da época e da evolução da tecnologia 

diante da popularização da internet. Ao mesmo tempo, pode-se notar uma preocupação da 

                                                 

37 Mundo aberto ou openworld é um conceito de level design nos jogos eletrônicos em que um jogador pode se 

mover livremente num mundo aberto e lhe é dada liberdade considerável na escolha de como ou quando realizar 

os objetivos. O termo "mundo aberto" sugere a ausência de barreiras artificiais, em contraste com muros 

invisíveis e telas de carregamento, comuns em jogos lineares. Um jogo em "mundo aberto" não implica, 

necessariamente, um "sandbox" verdadeiro. Em um jogo verdadeiramente "sandbox", o jogador possui 

ferramentas para modificar o mundo e criar a forma como ele joga. Geralmente, jogos de mundo aberto ainda 

impõem algumas restrições ao ambiente do jogo, seja devido a limitações técnicas, seja pelas limitações do 

próprio jogo (como áreas bloqueadas) impostas pela linearidade. 
38 Historicamente, o termo "gamer" ou "gameplayer" geralmente se referia a alguém que jogava role-playing 

games, (RPG). Ou jogos de miniatura classificados como gamer. Entretanto, mais recentemente o termo tem 

crescido e incluído os jogadores de videogame. Enquanto o termo nominal inclui aqueles que não se consideram 

necessariamente serem gamers (por exemplo os gamers casuais), é mais usado comumente para aqueles que 

passam seu tempo livre jogando ou aprendendo sobre jogos. 
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empresa Sony em se comunicar com os seus consumidores. Essa preocupação fica clara 

quando o lançamento de 2002 é apresentado por Kazuo Hirai, CEO e presidente da Sony, que 

em sua fala faz menção a Capcom, empresa responsável pela criação do jogo e outras 

empresas e franquias produtoras de jogos.  

 A franquia do jogo Resident Evil existe desde o ano de 1996. Essa franquia ficou 

conhecida por suas histórias de terror causadas por zumbis; dois conceitos que são expressos 

com o lançamento de Resident Evil On-line. Jenkins (2009) e Castells (2001) destacam a 

importância da circulação do conteúdo e também um novo mercado econômico, onde 

empresas de tecnologia encontram-se no centro.  

 Ao longo do vídeo apresentado na E3, mesmo fazendo somente referência ao 

produto e ao enredo do jogo, percebe-se que esse é o audiovisual que apresenta o maior 

número de caracteres descritos na tela. Ao todo são nove expressões, descrevendo o enredo de 

zumbis e o ambiente de terror do jogo, mas com destaque para duas expressões waiting in the 

blind corner or among your friends, que vem seguida pela expressão What can you see in the 

future?. A primeira expressão faz referência à conectividade e sua tradução diz “Esperando no 

canto cego ou entre seus amigos”, indicando que o jogador pode interagir com seus amigos; a 

segunda expressão faz menção às possibilidades proporcionadas pelas novas tecnológias; sua 

tradução significa “O que você pode ver no futuro?”. 

  O audiovisual faz referência às características do produto, dessa forma pode-se 

classificar como categoria de informação e, também, categoria de reposicionamento, pois 

demonstra um reposicionamento da Sony em relação à evolução das tecnologias e das 

possibilidades oferecidas por essas tecnologias no mercado de games.  

Em relação às subcategorias classifica-se o vídeo como videoclipe. Ainda que 

apresente, em algumas cenas, o modo de jogo on-line ele não pode ser considerado um 

gameplay, pois não existe a execução dele durante a sua apresentação na E3 e na subcategoria 

de gráficos de baixa qualidade. Ao final do vídeo, em seu título tem-se a expressão on-line 

junto à marca do jogo, informando o seu principal recurso. 

 

4.2.4 SILENT HILL 

 

No quarto vídeo da Sony já é possível perceber um contexto diferente de 

apresentação da marca da Sony. O audiovisual apresentado no ano de 2007 às empresas que 

se apresentam na E3 não tem mais a característica coorporativa e técnica apresentada em 
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edições anteriores, agora a apresentação da Sony e das principais empresas é feita por meio  

de painéis.  

Os painéis são grandes espaços criados na E3 pelas principais marcas. Durante a 

feira, cada empresa tem de cinco a seis lançamentos, em dias específicos, na programação da 

E3 para cada empresa. Cada painel é, ainda, responsável por trazer um destaque, ou seja, a sua 

principal atração ou seu principal lançamento.  

No ano de 2007 a Sony lançou em seu painel o game Silent Hill para PSP. Por ter um 

apelo visual maior em sua forma de apresentação, os vídeos apresentados acabaram tornando-

se mais curtos. Na amostra de vídeos selecionados para esta pesquisa o Silent Hill é o vídeo 

mais curto apresentado pela Sony com apenas 28 segundos. Apesar da pouca duração do 

trailer, Silent Hill apresenta recursos importantes.  

Um ano antes, em 2006, a Sony havia lançado o Playstation 3, que veio para 

substituir o Playstation 2. Considerado uma revolução, em termos de gráficos e conectividade 

para o mercado de games, Silent Hill foi lançado justamente para demostrar a conectividade 

entre o Playstation 3 e o PSP que era o console portátil da Sony. Com a popularização dos 

jogos on-line foi criada a PSN, ou seja, Playstation Network, sistema que permitia ao gamer 

ter seu perfil e interagir com outros gamers.  

Recuero (2009) afirma que as tecnologias são responsáveis pelas mudanças dos 

aspectos da vida social e com desdobramentos complexo, característica essa implantada pela 

Sony e no mercado de games, com a criação da PSN. Agora o modo de se jogar e as formas 

de interagir com o universo dos games estava completamente diferente. Os games poderiam ir 

aonde o jogador fosse e também era possível conectar-se com outros gamers. Outra 

característica desse período é que não era mais preciso comprar os games em DVD, sendo 

possível fazer a compra por meio da PSN, baixar e armazenar nos consoles. Silent Hill estava 

disponível tanto para venda física, em DVD, quanto para a venda digital.  

Silent Hill pode ser categorizado como reposicionamento, pois de acordo com 

Lupetti (2001) uma estratégia de reposicionamento é quando uma determinada marca 

pretende associar seu nome a uma linha de produtos, a Sony no ano de 2007 apresentava-se 

com três consoles no mercado Playstation 2, Playstation 3 e PSP.  

O vídeo foi apresentado em quatro grandes painéis, durante a E3. Os painéis internos 

apresentam o console da Sony e o jogo; nos externos fica visível, durante toda a apresentação, 

a marca do jogo Silent Hill. Assim como no lançamento de Resident Evil On-line, no ano de 

2002, têm-se as categorias de informação, pois mesmo se tratando de um game para um novo 

console faz referência apenas às informações do produto, podem se categorizar também como 
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uma categoria de reposicionamento da empresa devido à preferência de a empresa destacar o 

lançamento de um game para equipamento portátil.  

O formato para a subcategoria é de videoclipe, pois ainda é apresentado por meio de 

um vídeo composto por cenas e trilha sonora; a subcategoria de gráficos de alta qualidade 

também pode ser definida, pois o audiovisual apresenta uma evolução gráfica e qualidade 

visual em relação às gerações anteriores de consoles, que não eram portáteis. 

 

4.2.5 PS MOVE 

 

No ano de 2010, a Sony estava sendo influenciada pela concorrência. Na tentativa de 

dar resposta a Nintendo, que havia lançado com grande sucesso o Nintendo Wii, no qual o 

gamer controla o jogo por meio de controladores de movimento, a Sony lança no mercado o 

PS Move para Playstation 3. Lupetti (2001) define como estratégia de posicionamento ou 

estratégia de reposicionamento, quanto uma marca deve ser associada a uma palavra na mente 

do consumidor e, nesse caso, a palavra move – ou, em português, movimento – que está 

associada à experiência oferecida ao jogador.  

Lupetti (2001) define, ainda, a estratégia de defesa como resposta a um determinado 

concorrente. Sendo assim, pode-se classificar o quinto vídeo da Sony dentro das categorias de 

informação, reposicionamento e também a categoria de defesa.  

Com duração de 3 minutos e 22 segundos, o audiovisual pode ser incluído na 

subcategoria de videoclipe, com demonstração e gráficos de alta qualidade. Nesse caso, por se 

tratar de um acessório para o console Playstation 3, em muitas cenas do audiovisual pode-se 

perceber a simulação e a utilização, para cada estilo de jogo. O formato de videoclipe também 

fica claro, por ser composição de várias cenas em estilos diferentes e, também, a categoria de 

gráficos pode ser utilizada, pois trata-se de uma nova geração de consoles e, ao longo da peça, 

a utilização de gráficos é feita para demonstrar, ao consumidor, no que os controladores do 

move podem se transformar.  

Telles (2010) ressalta a necessidade de serem criados filtros para serem absorvidos 

os conteúdos que são fornecidos. Essa situação pode ser vista quando aplicada ao lançamento 

do PS Move pela Sony. O move pode ser considerado uma nova ferramenta interativa e 

também um novo elemento na forma de comunicar, mas os filtros são necessários ao se 

analisar o vídeo que é uma resposta a fatores referentes ao mercado e concorrentes. Por outro 

lado, tem-se a formação inicial de um conceito de identidade audiovisual para Playstation em 

suas apresentações durante a E3. 
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O vídeo apresentado na E3 apresenta já em sua abertura a marca do PS Move, 

seguida pela trilha de I like a move. O vídeo, ao longo de sua exibição, apresenta as 

possibilidades que o jogador pode ter com o PS Move, seja em jogos de esportes, tiro, família 

ou luta. Ao final do vídeo são apresentadas animações e gráficos 3D em torno dos 

controladores do PS Move e, ao final, a inserção da imagem do console da Playstation 3 com 

o PS Move e, novamente, a logo do PS Move, ou seja a ideia que a Sony poderia usar o 

começo e o fim de suas peças audiovisuais para comunicar-se com os gamers. 

 

4.2.6 THE LAST OF US 

 

No ano de 2012, a Sony lançou durante a E3 o jogo The Last of Us. A apresentação 

do game foi novidade, pois ao contrário de outras edições ele não foi apresentado por meio de 

um videoclipe, mas com um gameplay, ao vivo, para os visitantes da feira.  

Segundo Lupetti (2001), a estratégia indiferenciada não prioriza a venda, mas sim a 

imagem da marca. Dessa maneira, pode-se classificar o vídeo de 2012 na categoria 

indiferenciada e, também, pode-se categorizar como uma produção audiovisual de 

informação, pois faz referência somente às características do seu produto.  Recuero (2009) 

ressalta que diante tal quadro é difícil resistir à tentação da tecnologia e traz a máxima que a 

tecnologia define a sociedade.  

O lançamento de The Last of US criou uma nova estratégia de comunicação da 

empresa em relação aos seus lançamentos. Agora, os vídeos não tinham mais a necessidade de 

serem editados para a apresentação durante a E3; o gameplay do jogo, por si só, já 

demonstrava o atrativo gráfico e visual necessário para anunciar um novo produto para os 

gamers. 

A duração do vídeo é de sete minutos e 22 segundos; mais extenso que os outros 

audiovisuais produzidos pela Sony, justamente por ser um gameplay. Por esse motivo, The 

Last of Us pode ser classificado na subcategoria de gameplay e, também, na subcategoria de 

gráficos de alta qualidade. 

É o primeiro audiovisual da Sony onde é possível perceber a preocupação com a 

inserção da marca Sony e não somente a marca do console Playsation.  O vídeo começa com 

um aviso de cenas violentas e, logo em seguida, a vinheta Playstation. A vinheta já o primeiro 

sinal de uma estratégia indiferenciada, por fazer menção a um nome na mente do consumidor 

e por meio de um audiovisual identificar a Sony e a Playstation com o seu público. A vinheta 

passou a ser utilizados em todos os vídeos produzidos e lançados na PSN.  
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Logo após a vinheta do Playstation tem-se o chamado Sony Computer Entertaiment 

Present .  Essa característica da estratégia de comunicação de informação faz a indicação de 

ser um produto Sony; a marca da NaughtyDog criadora do jogo Last of Us aparece logo após 

a apresentação do nome Sony Computer Entertaiment. Com isso, pode-se afirmar que, 

segundo Jenkins (2009), a importância da circulação do conteúdo por diferentes tipos de 

sistemas de mídia; ou seja, nesse momento tem-se a marca aplicada ao audiovisual que estava 

sendo transmitido ao vivo, na PSN e no jogo que o gamer adquire. 

O audiovisual apresenta, ao final, a marca do jogo The Last Of Us, seguida pelo 

endereço eletrônico do jogo – www.lastofus.com  –, após a chamada “Long live play”, que 

faz referência à conectividade e, também, a demonstração, ao vivo, do jogo surgem 

novamente as marcas de Playstation, Playstation 3 e Playsation Network ao lado da imagem 

de um console. Logo após essas três marcas aparecerem novamente, tem-se a inserção da 

marca da Sony e o slogan “Make Belive”.  

 

4.2.7 UNCHARTED 4 A THIEF END 

 

Em 2014, aconteceu o lançamento de Uncharted 4 A Thief End, para Playstaion 4, 

que é o sétimo audiovisual analisado nesta pesquisa e o primeiro game da quarta geração de 

consoles Playstation, que havia sido lançado um ano antes pela Sony.  

No vídeo de 2014 do lançamento de The Last Of Us, pode-se já notar um padrão na 

construção da identidade da Sony, em relação à exibição de seus vídeos durante a E3. A 

primeira imagem que aparece é em relação à classificação etária do jogo; ou seja, tem-se o 

aviso de conteúdo improprio para crianças, seguindo o mesmo padrão apresentado no ano de 

2012, em The Last Of Us. 

Em seguida ao aviso de conteúdo impróprio para crianças, tem-se novamente a 

vinheta Playstation, com uma diferença, porém; nesse lançamento ela é acompanhada da 

chamada que faz referência aos jogos exclusivos Onlyplaystation –  que na sua tradução 

significa Somente Playstation –, logo em seguida, já aparece o chamada Sony Computer 

Entertaiment Present , que é disposta no mesmo formato apresentado em The Last Of US. 

Percebe-se a preocupação da Sony em exibir a sua marca em diversas plataformas de mídia, 

ou seja, na E3, na transmissão da internet e, também, na mídia física que é adquirida pelo 

gamer ao comprar o jogo. Após a apresentação da marca da Sony, utilizando o mesmo espaço 

que em The Last Of Us é mostrada a marca da NaughtyDog que, assim como em The Last Of 

Us, também é a desenvolvedora do jogo Uncharted 4.   
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Com base em Lupetti (2001), pode-se definir como estratégia de posicionamento o 

lugar de destaque de um determinado produto na mente do consumidor e, também, a categoria 

de informação, pois faz referência somente à franquia Uncharted.  

Recuero (2009) afirma que a cultura dos games criou, em torno de seus títulos, 

grupos de jogos por estilos e tipos, caso esse que pode ser aplicado ao Uncharted dando 

continuidade aos lançamentos feitos para Playstation 3 e ao produto que é o jogo.  

O anúncio do jogo impressiona pela qualidade dos gráficos e pela riqueza de detalhes 

na ambientação, de forma que nesse contexto, pode ser incluído na subcategoria de gráficos 

de alta qualidade. Não aplicamos a subcategoria de videoclipe, pois o audiovisual tem 2 

minutos e 19 e ressalta, somente, a alta qualidade gráfica apresentada com uma cena do jogo, 

ou seja, não apresenta uma composição de imagens de diferentes momentos do jogo 

acompanhados de uma trilha. Essa realidade gráfica só é possível porque os jogos no 

Playstation 4 utilizam Blue-Ray39, assim como na evolução de Playstation 2 para o 

Playstation 3, quando do Compact Disc para o DVD foi possível obter mais bytes, da mesma 

forma, do Playstation 3 para o Playstation 4.  

 

4.2.8 SPIDERMAN 

 

O oitavo audiovisual a ser analisado é o lançamento do ano de 2016, Spiderman. Em  

parceria com a Marvel a Sony e igualmente como em The last Of Us e Uncharted 4 A Thief 

End a Sony apresenta o mesmo padrão de exibição no seu vídeo, trazendo primeiro a imagem 

de aviso de conteúdo impróprio para crianças, que aparece até mesmo no caso do personagem 

Spiderman fazer parte de revista em quadrinho e admirado por crianças. O audiovisual é 

seguido pela vinheta do Playstation e o mesmo chamado que se vê em Uncharted 4 A Thief 

End  de jogos exclusivos – Only Playstatio – seguido  também pela apresentação no mesmo 

formato do  título “Sony Interactive Entretenament Presents” e, após dois segundo tem-se a 

inserção da marca da Isominc, responsável pela produção de Spiderman. Pode-se notar um 

padrão também na inserção da marca dos produtores do jogo e da marca Marvel, detentora 

dos direitos do personagem Spiderman; sempre após o anúncio da vinheta e também após o 

                                                 

39 Disco blu-ray, também conhecido como BD (de Blu-ray Disc) é um formato de disco óptico da nova geração 

com 12 cm de diâmetro e 1,2 mm de espessura (igual ao CD e ao DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade. É uma alternativa ao DVD e é capaz de armazenar filmes até 1080p 

Full HD de até 4 horas em compressão com perda de dados. Requer uma TV Full HD de LCD, plasma ou LED 

para explorar todo seu potencial.  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_blu-ray Acesso em 10 

maio 2016.  
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título “Sony Interactive Entretenament Presents”, o espaço é ocupado pelas marcas dos 

produtores e parceiros. 

O vídeo segue narrado pelo protagonista do jogo, ou seja, o próprio Spiderman e 

mistura cenas de ação com cenas do formato de jogo em mundo aberto. O vídeo de 2016 pode 

ser categorizado como informação, pois segundo Lupetti (2001) é quando é concedida 

prioridade às informações de um determinado produto. A prioridade durante o vídeo de 2016 

foi dada ao contexto do personagem do jogo e demonstração dos movimentos e dos gráficos 

realistas.  

Após as diversas cenas de ação apresentadas visualiza-se a marca do Spiderman 

cobrindo a tela junto com a frase in develomp for PS4, que anuncia que o game está em 

desenvolvimento e, após essa tela, tem-se a expressão #spidermanps4, demonstrando a 

linguagem da Sony em relação ao seu lançamento nas redes sociais. Em seguida, mantendo o 

padrão dos vídeos anteriores é mostrada a vinheta de exclusivos Only Playstation, novamente 

fazendo menção aos títulos exclusivos. A subcategoria para a peça audiovisual pode ser de 

gráficos de alta qualidade, pois faz parte da última geração de consoles a ser lançado e 

também videoclipe, pois faz uma composição de várias cenas, em momentos diferentes do 

jogo, acompanhado de uma trilha sonora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos estudos dos vídeos foi possível perceber que a forma da empresa Sony 

se comunicar e de apresentar seus lançamentos entre os anos de 2000 e 2016, na E3, foi se 

modificando com o passar do tempo, contemplando o objetivo inicial da pesquisa foi 

identificar as estratégias de comunicação da Sony durante os seus lançamentos na E3.  

O evento conta com a participação da Sony desde o seu lançamento no ano de 1995, 

mas para uma delimitação do tema, optou-se por descartar conteúdos como os lançamentos de 

consoles e os lançamentos entre gerações, por apresentarem um formato técnico e com vídeos 

de até uma hora de duração e também registro feitos das apresentações da Sony por 

telespectadores. Assim, restringiu-se o objeto de estudo às peças publicitárias criadas e 

desenvolvidas pela empresa para a E3.  

A partir dessa delimitação foram selecionados oito lançamentos sendo eles: Metal 

Gear Solid Sons of Liberty, Grand Theft Auto 3, Resident Evil On-lin, Silent Hill, Playstation 

Move, The Last Of Us, Uncharted 4 A thief End e Spiderman, cumprido assim um dos 

objetivos específicos da pesquisa que era de mapear os principais audiovisuais. 

Em relação às estratégias de comunicação entendeu-se que todas as exposições 

selecionadas para a pesquisa se enquadram na categoria de informação, fazendo referência ao 

lançamento apresentado, ou seja, a característica específica de cada jogo ou acessório para 

Playstation.  

Já no segundo produto audiovisual, apresentado no ano de 2001, tem-se, além da 

categoria de informação, a categoria de humor que é classificada para GTA3. Após esse 

período, nos dois anos seguintes, é utilizada a categoria de reposicionamento para o 

lançamento de Resident Evil On-line, sendo uma preocupação da Sony em relação à evolução 

da tecnologia, momento em que mínimos avanços como a evolução de mídias como o 

Compact Disc, DVD e Blue-ray poderiam significar milhões na venda de consoles e games ou 

a possibilidade de interação através da internet.  

O segundo lançamento a utilizar a categoria de reposição foi com o lançamento de 

Silent Hill para PSP à frente do mercado de portáteis que estavam sendo lançados durante o 

ano de 2007 na E3, o reposicionamento da Sony em relação a uma tendência de mercado. 

Existe também uma preocupação da Sony em relação com os novos modos de se jogar 

vídeogame e, também, as exigências gráficas exigidas pelos gamers, exigência que podemos 

ver mais claramente a partir dos vídeos de 2010 quando ocorreu um período de transição entre 
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as duas últimas gerações de consoles que apresentam gráficos de alta qualidade, com o 

Playstation 3 e Playstation 4.  

Desde seu lançamento em 1995 e sua primeira aparição na feira, a Sony se manteve à 

frente do mercado e de seu principal concorrente, a Nintendo, tendo apenas a necessidade de 

dar resposta quando foi lançando o Nintendo Wii e a sua promessa de jogar realizando 

movimentos. Em resposta a Nintendo, a Sony trouxe o Playstation Move, no ano de 2010, 

utilizando três estratégias: a primeira, de informação fazendo referência ao lançamento do seu 

novo produto; a segunda estratégia de defesa, como maneira de defender-se do lançamento de 

sua concorrência e a estratégia de reposicionamento, fazendo referência à expressão Move na 

mente do consumidor. 

Durante o período de lançamento do Move podemos ver a necessidade da Sony em 

comunicar o lançamento do novo acessório para o console Playstation 3, pois seus usuários 

teriam a PSN ou seja, seu perfil de usuário conectado a internet, foi a partir do ano de 2010 

que foi introduzido nos seus vídeos a vinheta do Playstation com a tela azul e a marca 

Playstation ao centro.  

É interessante destacar a preocupação da Sony ao alertar os consumidores e também 

o público presente na E3 quanto à utilização de seus produtos por crianças, sempre trazendo o 

selo de conteúdo impróprio no começo de seus principais lançamentos a partir de 2010. 

Seguindo uma linha de jogos mais antigos e tradicionais como Resident Evil e GTA que 

apresentam características de gênero como ação, violência e terror que segue ao longo dos 

seus lançamentos, a grande diferença é que esse selo não existia nos primeiros anos de 

realização da E3.  

A relação da E3 com a marca Sony, torna-se mais próxima ao longo dos anos devido 

à grande ascensão dos mercados dos games, à evolução da tecnologia e às diferentes formas 

de apresentação dos lançamentos da E3. Nos primeiros anos, a Feira tinha um caráter mais 

corporativo e muitas vezes as apresentações foram feitas pelo CEO da Sony ou 

programadores que traziam mais questões técnicas em relação aos seus produtos.  

A partir do ano de 2007, quando o contexto da época e a realidade é a utilização de 

smarthphones e celulares capazes de se conectar a internet, a Sony trazia para o mercado o 

seu console portátil – o PSP – e, também, a apresentação na E3 por meio de painéis. 

A marca Sony e, principalmente, a Sony Interative Entertnameint durante os 30 anos 

de E3 tem sua marca associada à evolução da tecnologia e das mídias digitais como princípio 

para o desenvolvimento de games, com o objetivo de melhorias tecnológicas de seus consoles 

e games no mercado mundial. Assim, pode-se afirmar que está sendo criada uma identidade 
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para a produção dos vídeos de games criados pela Sony pelos usuários do console Playstation 

e para os visitantes da feira de jogos eletrônicos E3. 

Pode-se notar uma estratégia de comunicação da Sony a partir dos lançamentos dos 

anos de 2012, com The Last Of Us e em 2014 e 2016 com os lançamentos de Uncharted 4 A 

Thief End e Spiderman, que além de serem categorizados como publicidades informativas,  

The Last of Us pode ser classificado com uma estratégia indiferenciada, pois foi o primeiro 

vídeo a utilizar um gameplay ao vivo em sua apresentação. Apesar de ser um gameplay, o 

vídeo mantém em sua apresentação o mesmo padrão, trazendo o selo de aviso de conteúdo 

violento, seguindo pela vinheta Playstation e a inserção do título da Sony. Logo após o 

surgimento do título da Sony, o espaço é dedicado à apresentação das marcas produtoras do 

jogo ou parceiro; esse padrão também é aplicado aos dois audiovisuais que são apresentados 

no ano de 2014 e 2016.  

Do total de oito vídeos analisados, todos foram categorizados como informação;  

desses, quatro vídeos utilizam a estratégia de reposicionamento, sendo eles: Resident Evil On-

Line, Silent Hill e Uncharted 4 A Thief End. As outras categorias utilizadas, são as categorias 

de humor utilizada por Grand Thef Auto 3 e a categoria de defesa, utilizada pela Sony no 

lançamento do Playstation Move.  

Em relação às subcategorias foram identificadas seis publicações no formato 

videoclipe sendo elas: Metal Gear Solid Sons of Liberty, Grand Thef Auto 3, Resident Evil 

On-Line, Silent Hill, PS Move e Spiderman;  The Last of Us se enquadra na categoria 

gameplay e PS Move que se enquadra na categoria de demonstração.  

Os quatro primeiros vídeos analisados foram incluídos na subcategoria de gráficos de 

baixa qualidade e os quatro últimos na subcategoria de vídeos de alta qualidade. Todos os 

games da subcategoria de baixa qualidade fazem parte do console Playstation 2, enquanto que 

os de alta qualidade englobam Playstation 3 e Playstation 4.  

Em relação à comunicação, a presente pesquisa é importante para entender a relação 

entre a marca num contexto de tecnologia e diante de um mercado crescente. A aplicação de 

estratégias como as utilizadas pela Sony pode ser utilizada por produtores e desenvolvedores 

em ascensão, estando, assim, inseridos em uma linguagem game e atualizados acerca das 

variações do mercado. 

Em resposta ao objetivo desta pesquisa, pode-se, ainda destacas, que a Sony alterou 

sua estratégia de comunicação ao longo dos anos e não variando a cada ano, mas criando um 

padrão para inserção da marca Playstation e do título “Sony Interactive Entretenament 

Presents”, assim como espaços para seus parceiros e desenvolvedores de jogos. 
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