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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação trata-se sobre a comunicação no contexto do 

esporte eletrônico brasileiro, trabalhando com base nas publicações da Organização PaiN 

Gaming nas redes sociais digitais Facebook, Twitter e Instagram. O trabalho visa compreender 

a interação da empresa e o engajamento dos seus fãs, os quais vivem na pós-modernidade e têm 

a cultura gamer como um conceito forte presente em suas identidades. Para a construção do 

trabalho foi definido como objetivo geral analisar as formas de interação da PaiN Gaming no 

Facebook, Twitter e Instagram. Já como objetivos específicos estabeleceu-se identificar as 

formas de interação da comunicação digital da PaiN Gaming no Facebook, Twitter e Instagram; 

mapear as ações da Organização que mais geram engajamento dos fãs; e investigar as 

peculiaridades da relação gerada nas redes entre equipes e fãs das equipes da empresa. Para 

cumprir esses objetivos foi utilizado como metodologia: a natureza quali-quantitativa; o método 

e a técnica de análise de conteúdo; e a utilização de um quadro de conceitos. O universo da 

pesquisa se constituiu através das publicações de julho de 2016 da PaiN Gaming. A análise 

concluiu que a PaiN Gaming utiliza seis tipos diferentes de interações com seus fãs, as quais 

foram separadas por categorias. Por fim, foi compreendido que todas as categorias têm um 

objetivo fortemente estruturado pela empresa, mas não há um engajamento satisfatório em todas 

as formas de interações. Podendo assim compreender como é a melhor forma para atrair reações 

dos fãs de esporte eletrônico no Brasil.    

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cultura Gamer; Discurso Publicitário; Fãs; Mídia Digital; PaiN 

Gaming. 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This final graduation paper deals with communication in the context of Brazilian 

electronic sports, working based on the publications of the PaiN Gaming Organization on digital 

social networks Facebook, Twitter and Instagram. The work aims to understand the interaction 

of the company and the engagement of its fans, who live in postmodernity and have the gamer 

culture as a strong concept present in their identities. For the construction of the work was 

defined as general objective to analyze the forms of interaction of PaiN Gaming on Facebook, 

Twitter and Instagram. Already as specific objectives it was established to identify the forms 

of interaction of the digital communication of PaiN Gaming in Facebook, Twitter and 

Instagram; Mapping the Organization's actions that most generate fan engagement; And 

investigate the peculiarities of the relationship generated in the networks between teams and 

fans of the company's teams. To fulfill these objectives was used as methodology: the 

qualitative-quantitative nature; The method and technique of content analysis; And the use of a 

framework of concepts. The research universe wasconstituted through the July 2016 

publications of PaiN Gaming. The analysis concluded that PaiN Gaming uses six different types 

of interactions with its fans, which have been separated into categories. Finally, it has been 

understood that all categories have a strongly structured corporate purpose, but there is no 

satisfactory engagement in all forms of interactions. So you can understand how best to attract 

e-sports fans in Brazil. 

  

KEYWORDS: Advertising Speech; Culture Gamer; Digital Media; Fans PaiN Gaming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet, abreviação da palavra em inglês international network, em português, rede 

internacional, surgiu na Guerra Fria, em meados dos anos 60. Foi criada pela DARPA1 para os 

Estados Unidos da América na Guerra Fria, como “uma rede experimental de computadores, a 

ARPANET. Esta, conectava entre si quatro universidades americanas, o que permitia que 

cientistas dividissem informações a longas distâncias” (MOTA, 2010, p. 10), com o objetivo 

de se defenderem dos soviéticos.  

Nos anos 70, a ARPA2 junto com outras agências americanas, desenvolveram a Suíte 

de Protocolo de TCP/IP. O protocolo permitiu ligar computadores host na internet e teve como 

objetivo que esses computadores pudessem “trocar informações com transparência por meio de 

diversas redes de transmissão” (MOTA, 2010, p. 11). TCP/IP ainda é utilizado atualmente, nele 

foi necessária apenas a inserção de novas tecnologias para se adaptarem a crescente quantidade 

de acesso à rede.  

A evolução da internet foi definida em 1992, com a criação do WWW (World Wide 

Web), popularmente conhecida como web, como um espaço de distribuição de várias formas de 

informação: as hipermídias, que são “os vídeos, imagens, textos, sons etc. que acessamos com 

o clique nos links” (SANT’ANNA; BERIMBAU; LOURENÇÃO, 2009, p.260). Em outras 

palavras, a web é um ambiente que 

permite que diversos formatos de informação sejam alocados para uma rede de 

servidores espalhados pelo mundo, porém interconectados, em que a informação 

desejada pode ser acessada por meio de hiperlinks, que podem apontar para qualquer 

arquivo disponível dentro da rede (SANT’ANNA; BERIMBAU; LOURENÇÃO, 

2009, p. 260). 

  

Após a criação do WWW, houve a popularização da internet, trazendo uma novidade 

para o mundo dos negócios, “o acesso instantâneo às informações sobre produtos e serviços”, 

segundo (TORRES, 2009, p. 19). Assim, a internet tornou-se um meio com “todas as 

possibilidades de comunicação online em massa” (SANT’ANNA, 2009, p. 261), suscitando a 

transferência de linguagens tradicionais de massa para meio online, criando uma linguagem 

própria e distribuindo-a em diversos outros tipos de mídia. Infere-se, então, que para a 

comunicação, “o que realmente importa neste início de século XXI são as tecnologias por 

conexão e o que elas podem nos proporcionar em termos de contatos, informação e 

                                                 
1 Defense Advanced Research Projects Agency.  
2 Advanced Research Projects Agency. 
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entretenimento” (GOMES, 2011, p. 10). Considera-se, portanto, que a evolução da internet, 

levou também à evolução dos games. 

O jogo, o qual sua nomeação veio do latim “Ludus”, significa diversão ou brincadeira. 

Huizinga (2008) explica que o jogo é uma atividade lúdica que traz divertimento com o uso de 

lógica e objetivos. O jogo companha a cultura e as sociedades desde as origens mais distantes 

de civilização humana, até a civilização atual. Jogar é uma forma de levar conhecimento para 

as populações, tanto humana como de outras espécies, de uma forma descontraída. É utilizado 

por esses animais para ensinar os jovens a caçar e/ou sobreviver. Ainda nas palavras do autor, 

complementa-se que em todo jogo “existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação” (HUIZINGA, 2008, p. 6). Rosado 

(2006) complementa que o jogo estimula a curiosidade, a iniciativa em encarar desafios da vida 

e a autoconfiança, assim proporcionando um conhecimento mais expressivo sobre a vida e sobre 

si mesmo.  

Desde seu surgimento, nos anos 50, “o vídeo game vem consolidando como nova mídia 

e ganhando espaço na cultura popular, por sua natureza multimídia e interativa” (DA LUZ, 

2010, p. 17). A primeira geração de videogames foram os arcades3, no Brasil conhecidos como 

fliperamas. A segunda geração foram os consoles “já com tamanho e preço adequados para o 

consumo doméstico” (MARTINO, 2015, p. 152). Os primeiros consoles que surgiram foram: 

Atari 2600, o Master System, o Mega Drive e o NES, seguidos pelos consoles com novas 

tecnologias impostas: o Wii, o PlayStation e o Xbox. Na mesma geração foram criados os 

consoles portáteis, que o usuário pode jogar seus jogos favoritos em qualquer lugar, como por 

exemplo o DS e o 3DS da Nintendo e o PS Vita da Sony4. 

Já a terceira geração, é composta pelos jogos para computadores, que são disponíveis 

em CDs ou DVDs e em downloads de plataformas de jogos eletrônicos como o Steam5 e a 

Origin6. Na mesma geração foram criados os consoles portáteis, que o usuário pode jogar seus 

jogos favoritos em qualquer lugar, como por exemplo o DS e o 3DS da Nintendo e o PS Vita 

da Sony7. Percebe-se assim que, “o uso de computadores como suporte digital aliado a internet 

                                                 
3 Arcade é um gabinete com um monitor de vídeo e controles, capaz de reproduzir um determinado jogo eletrônico, 

instalados em lugares específicos e funcionando com moedas. 
4 Fonte: <http://www.brasilgamer.com.br/articles/2014-02-20-consoles-portateis-saiba-um-pouco-dos-principais-

no-mercado>. Acessado em: 26/04/2016. 
5 Steam é a plataforma de jogo pioneira que distribui e gerencia milhares de jogos diretamente para uma 

comunidade de mais de 65 milhões de jogadores em todo o mundo, criada pela empresa Valve Software. 

Disponível em: <http://www.valvesoftware.com/>. Acessado em: 25/04/2016 
6 Origin é uma plataforma de distribuição de jogo da EA GAMES (Eletronic Arts). Disponível em 

<www.origin.com>. Acessado em: 25/04/2016  
7 Fonte: <http://www.brasilgamer.com.br/articles/2014-02-20-consoles-portateis-saiba-um-pouco-dos-principais-

no-mercado>. Acessado em: 26/04/2016. 
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permitiu o desenvolvimento de jogos de rede, compartilhados por comunidades de jogadores 

de diversos lugares” (MARTINO, 2015, p. 152). 

A geração em desenvolvimento é composta por dois tipos de tecnologia: a realidade 

virtual e a realidade aumentada. Realidade virtual é disponibilizada através de um óculos, como 

o Oculus Rift da Oculus VR, o HTC Vive da Valve, o Gear VR da Samsung e o PlayStation VR 

da Sony8, que transforma a visão do jogo em 360º, o qual o usuário pode controlar a câmera 

com sua visão, podendo o jogo ser em primeira ou terceira pessoa. Já a realidade aumentada é 

quando insere o mundo virtual no real, utilizada principalmente em jogos mobiles, como por 

exemplo o Pokémon Go da Nintendo. A realidade aumentada também é disponibilizada pela 

Microsoft HoloLens.  

Com a evolução da internet surgiram, também, as mídias digitais que transformaram a 

comunicação utilizando novas formas de interação e engajamento do público. As mídias digitais 

possibilitam a interação “instantânea com o público, tornando possível fazer com que o 

consumidor participe com a empresa através do anúncio” (LOVATO, 2007, p. 20). Para Levy 

(1999) a base da interação é a capacidade de um diálogo recíproco e efetivo entre os 

interagentes, que cada um oferece respostas como reação à ação do outro. Já o engajamento se 

configura a partir das “interações repetidas que fortalecem o investimento emocional, 

psicológico ou físico que um consumidor tem de uma marca” (CERQUEIRA; SILVA, 2011, p. 

113). Em resumo, percebe-se que o engajamento é essencial para o estabelecimento da relação 

entre consumidor e marca.  

Essa relação entre consumidor e marca pode se dar a partir das competições de jogos 

eletrônicos, chamadas de eSport, para as quais há organizações (empresas) que formam times 

com vários tipos de jogos. Os games e o eSport, usufruem das mídias digitais para conquistar 

fãs, interagirem com os torcedores e engajá-los. O objeto de estudo desta proposta de pesquisa, 

a Organização PaiN Gaming, utiliza cinco redes sociais para conquistar fãs para seus times de 

jogos eletrônicos, o Facebook, o Youtube, o Twitter, o Twitch e o Instagram.  

A partir da verificação e análise da presença digital da empresa, pretende-se buscar a 

resposta da questão norteadora: Como são as formas de interação utilizadas pela PaiN Gaming 

para engajamento de fãs nas redes sociais digitais: Facebook, Twitter e Instagram? Para buscar 

a resposta dessa pergunta, estabeleceu-se o objetivo geral de analisar quais são as formas de 

interação utilizadas pela PaiN Gaming para engajamento de fãs em três das redes sociais digitais 

citadas anteriormente, sendo elas: Facebook, Twitter e Instagram, não sendo desejado por essa 

                                                 
8 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/conheca-os-oculos-de-realidade-virtual-mais-

esperados-para-2016.html>. Acessado em: 26/04/2016 
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pesquisa analisar formados audiovisuais. Também, estabeleceu-se três objetivos específicos a 

fim de complementar a resposta da pergunta em questão, sendo eles: identificar as formas de 

interação da comunicação digital da PaiN Gaming no Facebook, Twitter e Instagram; mapear 

as ações da Organização que mais geram engajamento dos fãs; e investigar as peculiaridades 

da relação gerada nas redes entre equipes e fãs das equipes da empresa. 

A escolha do tema deu-se a partir das experiências pessoais da pesquisadora com os 

games e o eSport, além da familiaridade com o cenário do objeto de estudo no Brasil e no 

mundo. Também por ser um objeto relativamente novo em pesquisa no território brasileiro, isso 

pois, o eSport começou a ser conhecido por um maior número de brasileiros no início de 20109, 

junto com a popularização de sites streaming.  

Por exemplo, atualmente, em países como Estados Unidos10 e Austrália11 alguns jogos 

eletrônicos já são considerados esporte nacional, enquanto no Brasil os jogos eletrônicos ainda 

estão em fase de crescimento e aceitação da população e do governo. O esporte eletrônico 

movimenta o comércio de marcas envolvidas com cibercultura e cultura dos games, como por 

exemplo, empresas de equipamentos eletrônicos, desenvolvedores de computadores, estúdios 

de games, desenvolvedores de roteador de internet, sites de streaming, empresas de psicologia 

e fisioterapia, portais jornalísticos de notícias para jogos eletrônicos e marcas de energéticos.  

A pesquisa científica sobre o esporte eletrônico, ou até mesmo jogos eletrônicos, no 

Brasil, ainda é recente no meio acadêmico publicitário. A Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) publica anualmente, desde 2014, a pesquisa Game Brasil, com parceria da 

Sioux12 e da Blend13, sendo a única do meio acadêmico brasileiro com pesquisas consolidadas 

a respeito de jogos e esportes eletrônicos. Porém, algumas universidades estão desenvolvendo 

monografias direcionadas ao eSport como: a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

com pesquisas sobre consumo de fãs de eSport; o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) 

com pesquisas sobre inserção de marcas em games, apropriação de linguagem gamer e consumo 

de jogos; a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com pesquisas 

sobre patrocínio no eSport; a Universidade Presbitiana Mackenzie (UPM) com pesquisas sobre 

                                                 
9 Vídeo: O que é eSport? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Sbobfx5RzA>. Acessado em: 

17/04/2016; 
10 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/07/league-of-legends-e-reconhecido-como-esporte-

pelos-estados-unidos.html>. Acessado em: 14/07/2016. 
11 Fonte: <http://br.ign.com/league-of-legends/26363/news/league-of-legends-e-sancionado-como-um-esporte-

na-australia?utm_source=recirc>. Acessado em: 14/07/2016. 
12 Sioux, fundada em 2011, é uma agência de tecnologia interativa reconhecida com seus projetos em gameficação, 

desenvolvimento de jogos e advergames no Brasil. Disponível em: <http://www.sioux.com.br/>. Acessado em: 

14/07/2016. 
13 Blend new research, fundada em 2013, é uma empresa independente de pesquisa de mercado. Disponível em: 

<http://www.blendnewresearch.com.br/>. Acessado em: 14/07/2016. 
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o significado das marcas inseridas no eSport; e a Universidade de São Paulo (USP) com 

pesquisas sobre gamificação e games como mídia. O domínio das pesquisas em jogos 

eletrônicos está fora do meio acadêmico, com empresas internacionais como NewZoo – Games 

Market Research, Riot Games e Global Industry Analysts (GIA) e Eilers Research. 

Com a limitação de pesquisa brasileira, os profissionais do campo das mídias sociais 

necessitam procurar fontes fora do país, ou improvisar com conceitos já existentes para outro 

tipo de público. A pesquisa proposta nesta monografia visa compreender melhor os tipos de 

comunicação utilizadas na cultura de games brasileira, que podem servir de inspiração para 

novas pesquisas e novas formas de comunicação digital para as empresas e agências utilizarem. 

O eSport está em constante crescimento, com isso, as pesquisas bonificarão a comunicação 

nesse universo. 

Este trabalho é dividido em sete capítulos: a introdução, a mídia digital; o discurso 

publicitário; a cultura gamer: identidade; a metodologia; a análise e as considerações finais. O 

atual capítulo, introdução, é que informa todos aspectos que foram trabalhados na pesquisa. A 

mídia digital, é a primeira parte do referencial teórico, a qual explicará informação ligadas a 

redes sociais, sites, interação, engajamento e as redes específicas: Facebook, Twitter e 

Instagram. O discurso publicitário é a segunda parte do referencial teórico, o qual contextualiza 

o discurso publicitário antes de depois da publicidade nas mídias digitais, além de explicar sobre 

a semiótica utilizada na comunicação. A terceira e última parte do referencial teórico o capítulo 

cultura gamer, que contextualiza o que é cultura, identidade, pós-modernidade, o que é um 

gamer, o mercado gamer mundial, o que são os fãs e fandons e a história do esporte eletrônico 

mundial e brasileiro, além da movimentação do mercado do eSport. Na metodologia foi 

explicada a forma que a pesquisadora escolheu para chegar na resposta do problema de 

pesquisa. Também, conta a história do objeto de pesquisa e apresenta a tabela que foi utilizada 

para a análise. O penúltimo capítulo, a análise, foi realizada a compreensão e questionamentos 

sobre o que foi coletado para a pesquisa. O último capítulo, as considerações finais, apresentará 

o que a pesquisadora percebeu com a pesquisa em relação a todos temas que ela abrange. 
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2 MÍDIA DIGITAL 

  

 As mídias digitais, também chamadas de novas mídias ou novas tecnologias, são 

conhecidas por esses nomes para se diferenciarem das mídias analógicas. Recuero (2009) 

explica que enquanto a mídia analógica utiliza o suporte material, sendo ele gráfico ou 

eletrônico, a mídia digital utiliza códigos numéricos. Outra diferença entre as mídias é que a 

mídia digital usufrui de um recurso criativo e ilimitado de mídia sem um formato fixo, enquanto 

a analógica dependia de formatos padronizados. Em outras palavras, as novas mídias 

desprendem de um suporte analógico e utilizam um único suporte digital: a internet, para 

realizar a comunicação com o público. 

 A popularização da internet colaborou com o surgimento e crescimento das mídias 

digitais. A partir de 1995 elas e “a internet passaram a fazer parte do cotidiano, espalhando não 

apenas no uso dos computadores, mas também, em celulares, smartphones e outros 

equipamentos” (MARTINO, 2015 p. 13). A mídia digital é representada por redes sociais, sites, 

blogs, conteúdos mobiles, games e outras ferramentas onlines. Desta forma, como explica 

Recuero (2009), percebe-se que a internet trouxe diversas mudanças na comunicação social, os 

consumidores das mídias analógicas transformaram-se em autores nas novas mídias, 

representados por nós, onde esses autores podem construir, interagir e se comunicar com outros 

autores. Em suma, todos os presentes nas mídias digitais, ou na internet em si, têm 

potencialidade de opinar e gerar informação e a mídia digital tornou-se uma nova forma de 

comunicação de massa.  

As redes sociais são as principais ferramentas de distribuição de informação dos autores, 

sejam eles usuários ou anunciantes, que fazem “parte do sistema, os autores atuam de forma a 

moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais” 

(RECUERO, 2009, p.25), também conhecidos como conectores da mídia digital. A interação é 

um reflexo comunicativo entre os indivíduos dos quais se identificam de alguma forma nas 

redes sociais, “a ação de um depende da reação de outro” (RECUERO, 2009, p. 31). É 

importante ressaltar que o termo “redes sociais” já era utilizado antes da era digital, pois as 

redes sociais, como destaca Martino (2015), é um termo criado pelas Ciências Sociais para 

explicar tipos de relações entre pessoas.  

Já a construção de laços sociais “são formados a partir de interesses, temas e valores 

compartilhados” (MARTINO, 2015, p. 55), que também podem ser chamados de laços 

relacionais, pois é a conexão de indivíduos através de relações sociais. Ao passar o termo para 
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a internet, as redes sociais online, tornam-se essas conexões entre pessoas no espaço virtual que 

cria relações sociais a distância, comuns atualmente na sociedade. 

 Segundo Recuero (2009), existem dois tipos de redes sociais onlines, as redes 

emergentes e as de filiação. A rede emergente, tem esse nome porque é “constantemente 

construída e reconstruída através das trocas sociais” (p. 95). Redes emergentes geram laços de 

interação entre os autores através das ferramentas das redes sociais: os sites de redes sociais, 

como Facebook, Twitter, Blogs e outros. A autora complementa que as interações acontecem 

através de comentários, recados e conversações, tornam-se laços fortes com o tempo, pois o 

interesse desses autores é de fazer amigos e dividir o suporte social. À vista disso, as redes 

emergentes centradas na interação de autores são responsáveis pelos laços contínuos, pela 

sensação de os autores “sentirem-se parte” de algo por meio das trocas comunicacionais online. 

Já as redes de filiação, ou de associação, conforme explica Recuero (2009), não criam 

um laço entre autores, mas relações não-sociais. As redes de filiação na internet são aquelas 

que derivam das conexões estáticas entre autores, gerando um impacto na rede social, em outras 

palavras, são redes forjadas através do mecanismo de associação dos sites de redes sociais. 

    Os dois tipos de redes sociais, emergentes e de filiação, são desenvolvidas em sites de 

redes sociais. Também chamados por “sítios” ou “websites”, os sites, “são uma consequência 

da apropriação de ferramentas de comunicação mediada pelo computador pelos atores sociais” 

(RECUERO, 2009, p. 102). Já os sites de redes sociais “são os espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na Internet” (p. 102). A autora também afirma que os sites de rede 

sociais se diferem de outros sites, pois são os que trazem visibilidade das redes e manutenção 

dos laços sociais, porém por mais que atuem como suporte das redes sociais, são apenas 

sistemas.  

 Com isso, existem dois tipos de sites de redes sociais, os propriamente ditos e os 

apropriados. Segundo Recuero (2009, p. 103), “sites de redes sociais propriamente ditos são 

aqueles que compreendem a categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais 

dos autores”. Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, são exemplos de sites de redes sociais 

com o objetivo de propor a interação entre os autores, que movimentam a mídia digital, 

contribuindo também, para a interação entre consumidor e anunciante. Já os sites apropriados 

são os que não surgiram com a finalidade de ser uma rede social, mas foram transformados 

pelos autores para esse fim. Sites de notícias e blogs são exemplos de sites apropriados.  
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2.1 INTERAÇÃO  

 

 Para compreender o real significado de interação, antes, deve-se entender as diferenças 

e igualdades entre interação e interatividade. Alguns autores consideram que os dois termos 

apresentam o mesmo significado, e outros autores, que são atividades que ocorrem de forma 

diferente dentro da internet. Segundo as percepções da autora da presente pesquisa, os termos 

interação e interatividade serão tratados como significados diferentes. 

Para Primo (2007) a interação ocorre quando se tem uma ação reciproca entre, no 

mínimo, dois usuários que se comunicam por trás da internet, de maneira que esses usuários 

consigam ter uma resposta do outro. Para Recuero (2009), a interação é uma reciprocidade de 

satisfação entre os usuários. É com a interação que se compreende as intenções e as atuações 

de cada um. Em outras palavras as interações dos usuários “são partes das suas percepções do 

universo que os rodeia, influenciadas por elas e pelas motivações particulares desses atores” 

(RECUERO, 2009, p. 31). 

Já a interatividade, para Primo (2007) é uma atividade simultânea e mútua, entre um 

usuário e o computador, sem a necessidade de troca de informações. Em outras palavras, a 

interatividade “é a oferta de um grande número de dados pré-contidos em suporte digital, cujo 

fluxo de apresentação é disparado pelo “usuário” ao clicar em um botão ou link”. (PRIMO, 

2007, p.33). Já para Lévy (1999) a interatividade é uma translação de informações dos usuários 

ativos em que é necessário utilizarem da reciprocidade, virtualidade e tele-presença no mundo 

virtual.  

Entende-se assim, que a interatividade é tudo aquilo que o usuário faz sem informar 

porque fez aquela ação. Por exemplo, quando um usuário curte14 uma postagem de uma empresa 

no Facebook mas não informa nem a empresa nem outros usuário o porquê. Para que o exemplo 

se torne uma interação, é preciso modificar algo para outro usuário, acrescentar ou construir 

alguma informação. Essa modificação pode ser feita tanto por um consumidor como por uma 

empresa. A própria postagem do exemplo, pode ser uma interação. 

2.2 ENGAJAMENTO 

 

Engajamento “é o nível máximo de relacionamento entre a marca e o consumidor, onde 

este acompanha ativamente o conteúdo publicado” (STRUTZEL, 2015, p. 91). Cerqueira e 

Silva (2011) complementam que o engajamento é um nível de interação, intimidade, 

envolvimento e influência do consumidor por uma marca. Com isso, as empresas utilizam os 

                                                 
14 Foi explicado no subcapítulo “Facebook”. 
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sites de redes sociais para conquistarem o engajamento por parte dos seus consumidores, pois, 

como explica Li (2011) o engajamento ajuda a construir um relacionamento fiel de longa 

duração, e não apenas uma situação de venda em curto prazo. Cerqueira e Silva (2011) 

finalizam afirmando que o engajamento tem diferentes tipos e intensidades, sendo uma 

participação do consumidor que pode atrair diferentes benefícios para a empresa, desde que seja 

realizada sem erros. Caso ocorra erros, há infinitas e incalculáveis reações por parte do público 

engajado. 

Para compreender o comportamento dos consumidores em relação ao engajamento, Li 

(2011) explica sobre a Pirâmide do Engajamento (Figura 1) que “apresenta as formas e os 

comportamentos específicos de engajamento” (LI, 2011, p.81). A pirâmide tem como finalidade 

dividir esses consumidores em níveis de engajamento, sendo eles, de forma crescente: 

observação; compartilhamento; comentário; produção; e curadoria. A vantagem da pirâmide é 

que ela facilita na identificação e medição dos comportamentos dos usuários, podendo 

compreender que mentalidade acompanha cada nível. 

Figura 1 – Pirâmide do Engajamento 

 

Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-ZVA8pqYnEbQ/U0b-42dz5dI/AAAAAAAAERk/K-VV-

7PSb10/s1600/piramide-curadores.png>. Acessado em: 05/10/2016. 

 

 O nível mais baixo de engajamento é o de observação, o qual os usuários, segundo Li 

(2011), passivamente, leem as informações das empresas nas redes sociais e blogs, veem vídeos 

e escutam podcats15, porém sem intenção de maior envolvimento. Já o segundo nível é o de 

                                                 
15 Podcats são conteúdos de mídia (geralmente áudio) transmitidos via RSS. Pode usar agregadores 

como iTunes ou Ziepod para PCs, BeyondPod ou PodStore para Android, Wecast ou o nativo Podcasts para iOS 

e mais uma infinidade de aplicativos para todas as plataformas. Os temas discutidos são os mais abrangentes 

possíveis: cinema, TV, literatura, ciências, profissionais, política, notícias, games, culturais, religiosos, 

educacionais, humorísticos, musicais, eSportivos e outros. Fonte: <mundopodcast.com.br>. Acessado em: 

06/10/2016. 
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compartilhadores, que deixam de apenas observar e começam a compartilhar com seus amigos 

nas suas redes sociais digitais as informações que consideraram interessantes. Outra forma de 

compartilhar é postando fotos ou vídeo de locais que diretamente ou indiretamente favorecem 

uma ou mais empresas. 

 O nível de engajamento que começa a ser interessante para empresas é comentário pois 

o consumidor está “compartilhando ativamente sua própria opinião e fazendo isso no contexto 

de uma conversa já existente” (LI, 2011, p. 82). O próximo nível, de produção, é quando o 

usuário começa a abordar temas que considera interessante em suas redes sociais, seja em forma 

de texto, fotografia, vídeo ou podcat. É nesse nível que o engajamento do usuário começa a 

avaliar empresas, produtos e serviços, tanto de forma positiva ou negativa. Já o último nível, o 

curadoria, é o de maior engajamento. Nesse nível os usuários não apenas compartilham e 

produzem informações, mas também incentivam seus amigos de redes sociais digitais a fazerem 

o mesmo. Os curadores são moderadores de comunidades e grupos, editores de wikis e entre 

outros. Os curadores não só visam que  

O conteúdo esteja bem organizado para os usuários do site, mas também para que as 

pessoas participem ativamente da comunidade. Em alguns casos, esse indivíduo 

poderia ser um profissional contratado para gerenciar um fórum de discussão no site 

da empresa, mas poderia também ser um voluntário experiente e dedicado que 

simplesmente goste de ajudar as pessoas. (LI, 2011, p. 83). 

  

Além de identificar o nível de engajamento dos usuários, é possível mensurar o 

engajamento existente nos perfis das empresas nas redes sociais. Segundo a Agência Fabulosa 

Ideia16, essa mensuração pode ser realizada individualmente em cada postagem da empresa ou 

em um conjunto de postagens realizadas em um período de tempo. Para poder realizar a 

mensuração de engajamento (Figura 2) é preciso somar a quantidade de curtidas, 

compartilhamentos e comentários e dividir pela quantidade de fãs que curtem o perfil da 

empresa, como mostra a formula a baixo. Para o Facebook e o Twitter, o cálculo é realizado 

exatamente como descrito, porém para o Instagram, é retirado o elemento “compartilhamento”. 

Figura 2 – Fórmula de Engajamento 

 

Fonte: <http://www.fabulosaideia.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/03/formula.png>. Acessado em: 

07/10/2016. 

 

                                                 
16 Fonte: <http://www.fabulosaideia.com.br/blog/2013/mensure-o-engajamento-de-seus-fas/>. Acessado: 

07/10/2016. 
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 Com o cálculo, como explica a Agência Fabulosa Ideia, é possível criar uma tabela de 

engajamento da empresa para saber seu próprio crescimento e desenvolvimento. Também 

comparar o engajamento com os concorrentes ou grandes empresas. A agência disponibiliza 

uma tabela que informa a média da taxa de engajamento conforme a quantidade de fãs de 

grandes empresas (Figura 3), da qual ajuda na mensuração e controle de outras empresas. 

 

Figura 3 – Média da Taxa de Engajamento segundo número de fãs. 

 

Fonte:<http://www.fabulosaideia.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/03/MEDIA.png>. Acessado em: 

07/10/2016. 

 

 Compreende-se assim que o engajamento é importante para a imagem de uma empresa, 

que é preciso identifica-la, mensura-la e analisa-la para ter resultados melhores na interação 

com o consumidor. Desta forma, podendo administrar s tipos de interações realizadas pela 

empresa.  

2.3 FACEBOOK 

 

O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg e três amigos na universidade de Harvard 

em 2004. Segundo Torres (2009), no início, o TheFacebook, como era chamado, era restrito 

para estudantes de Harvard. Aos poucos, a rede foi se expandindo para outras universidades 

até que em 2006 foi aberta para a população mundial com o nome atual: Facebook.  

A rede social é considerada a maior do mundo. Em 2015 a empresa obteve mais de um bilhão 

de usuários ativos em um único dia, em proporção mundial17. No Brasil, segundo o IBGE18, 62 

milhões de pessoas acessam a rede social por dia, sendo que destas, 30 milhões fazem o acesso por 

                                                 
17 Fonte: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-bilhao-de-usuarios-

conectados-em-um-unico-dia.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
18 Fonte: <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-

menos-uma-vez-ao-mes>. Acessado em: 22/05/2016. 
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dispositivos móveis. Já uma palestra do Facebook dada no evento Campus Party 2016, informa que 

8 em cada 10 brasileiros têm uma conta na rede social e há 99 milhões de usuários brasileiros ativos 

mensalmente no Facebook19. 

No Facebook, há o recurso de criação de uma página (ou fan page, em inglês) para produtos 

e serviços (Figura 4). A página traz vantagens para a presença de empresas na rede, pois a proposta 

de sua existência, como explica a TechTudo20, “é fazer a divulgação e criar um ambiente de contato 

entre os clientes e empresas”. Os usuários podem seguir a página de uma empresa com a ferramenta 

“curtir”, desta forma conseguindo receber as atualizações21 postadas em sua linha do tempo. É 

através dessa ferramenta que a empresa PaiN Gaming realiza contato com os fãs podendo engajá-

los e informá-los.  

Figura 4: Página de Facebook da PaiN Gaming 

 

Fonte: Screenshot da Página de Facebook da PaiN Gaming em 31/08/2016. 

 

 Como explica a TechTudo22, até 2015, era possível os usuários de Facebook curtirem, 

compartilharem e comentarem postagens de amigos, páginas, em grupos e eventos. Em fevereiro de 

2016 a rede social aumentou a forma de engajamento e interação dos usuários e marcas no Brasil, 

                                                 
19 Fonte: < http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-

whatsapp-vira-zapzap.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
20 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/facebook.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
21 É necessário o usuário selecionar a opção “ver primeiro” disponível na rede para receber todas atualizações da 

página escolhida. 
22 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/02/facebook-libera-novos-botoes-de-reacao-alem-

do-curtir-no-mundo-todo.html>. Acessado: 07/10/2016. 
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com a criação das reações. As reações são novos cinco elementos que podem ser utilizados além do 

curtir, sendo eles: amei; haha; uau; triste; e grr (Figura 5). 

 

Figura 5: Reações no Facebook 

 

Fonte: <http://bahia.ig.com.br/upload/images/2016-02-24/20160224020815_face.jpg>. Acessado em: 07/10/2016. 

  

 As reações são importantes para o engajamento das empresas, como explica a site Guia-se23 

as reações podem  

colaborar com os negócios gerando mais dados e informações para que as empresas e 

profissionais de social media avaliem o desempenho de seus conteúdos. Com elas será 

possível saber o que as pessoas realmente estão achando de uma publicação ou um 

anúncio, por exemplo, se estão amando ou simplesmente curtindo determinado 

assunto ou tema. Com esse feedback mais aprimorado, as empresas poderão 

direcionar o conteúdo das postagens e atingir mais usuários. (GUIA-SE, 2015) 

 

 Com isso percebe-se que as reações do Facebook são importantes para todas empresas 

que buscam melhorar ou criar sua imagem utilizando a rede social. É necessário para as 

empresas analisarem o que agrada seu público, o que eles reagem, comentam e compartilham, 

além de estar atento no que é falado sobre a empresa em grupos, eventos e perfis pessoais.  

2.4 TWITTER 

 

O Twitter (Figura 6) foi criado em março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e 

Biz Stone na empresa Odeo, que posteriormente junto com outros colegas fundaram a Obvius 

Corporation.24 Segundo TORRES (2009, p.149) “o nome foi inspirado em um pássaro que, 

para manter outros pássaros informados do que está fazendo e onde está, emite periodicamente 

um trinado estridente”. O autor continua contextualizando o Twitter como uma mistura de rede 

social, blog e ferramenta de comunicação que permite que os usuários transmitam informações 

pessoais em apenas 140 caracteres. O Twitter (2016) explica que essa mistura se dá, pois, o 

objetivo da rede é “dar a todos o poder de criar e partilhar ideias e informações 

instantaneamente, sem barreiras”25. Para isso a rede social se baseia na resposta dos usuários 

para a seguinte pergunta: “O que está acontecendo? ”. 

                                                 
23 Fonte: <http://www.guiase.com.br/reacoes-do-facebook/>. Acessado em: 07/10/2016. 
24 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm>. Acessado em: 07/05/2016. 
25 Fonte: <https://about.twitter.com/company>. Acessado em: 04/10/2016. 
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Figura 6: Perfil no Twitter da PaiN Gaming 

 

Fonte: Screenshot do perfil no Twitter da PaiN Gaming. Acessado em: 31/08/2016. 

  

Além de 140 caracteres, os usuários podem postar imagens, gifs, vídeos, links, hashtags 

e emojes. Esses itens podem ser utilizados, como afirma a TechTudo26, para postar, responder, 

repostar ou enviar mensagens privadas a um usuário. Já para marcar os amigos ou empresas, a 

rede criou a utilização do “@” antes do nickname dos usuários, ferramenta que foi adotada por outras 

redes ao passar dos anos. Na rede social há diversas ferramentas importantes para as empresas 

gerarem interação e engajamento com o consumidor. A primeira ferramenta é a ação de “favoritar” 

ou curtir publicações de outros usuários ou de si mesmo. Essa ação era realizada ao clicar em uma 

estrela, atualmente a empresa mudou para um coração (Figura 7). Todos os tweets curtidos ficam 

visíveis em uma aba no perfil do usuário, podendo seus seguidores verem o que aquele usuário gosta, 

desta forma abrangendo o alcance dos tweets de empresas. 

 

Figura 7: Destaque de curtida no Twitter. 

 

Fonte: Screenshot de tweet da PaiN Gaming. Acessado em: 04/10/2016. 

 

                                                 
26 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitter.html>. Acessado em: 22/05/2016.  
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Já a ferramenta mais famosa da história do Twitter é a hashtag27, ela funciona colocando o 

símbolo “#” antes de alguma palavra no tweet, aquela palavra se transforma em um hiperlink “dentro 

da rede e passa a ser indexável pelos mecanismos de busca da web” (TECHTUDO)28. As hagstags 

podem aparecer no Trending Topics (Figura 8) que é um rank de palavras ou hashtags mais 

utilizadas pelos usuários, o qual fica disponível na lateral do layout da rede social e serve para ser 

“usada como base para os usuários participarem das grandes discussões e manifestações no Twitter” 

(TECHTUDO)29.  

Figura 8: Trending Topics brasileiro do dia 04 de outubro de 2016. 

 

Fonte: Screenshot do Trending Topics do dia 04 de outubro de 2016. Acessado em: 04/09/2016. 

 

Em 2014, o Twitter lançou a primeira ferramenta pensada para as empresas. Até então não 

era possível fazer uma análise completa de cada tweet, pensando nisso a rede social criou o Twitter 

Analytics. Na ferramenta “é possível acessar um painel de controle completo, com gráficos e 

informações dispostas de maneira simples” (CANALTECH, 2014)30. O site também explica que o 

objetivo principal da ferramenta é que todas pessoas e empresas conheçam exatamente a influência 

das informações que divulgam na rede.  

                                                 
27 Hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, ou seja, cria uma interação 

dinâmica do conteúdo com os outros integrantes da rede social, que estão ou são interessados no respectivo assunto 

publicado.  
28 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitter.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
29 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitter.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
30 Fonte: <https://canaltech.com.br/noticia/twitter/Twitter-lanca-ferramenta-oficial-de-analise-e-estatisticas/>. 

Acessado em:  05/10/2016. 
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O Twitter31 informa que, atualmente, há uma média de 313 milhões de usuários ativos 

mensalmente, destes, 82% são com o uso de dispositivos móveis. Também, a rede social 

mostra32 que as ações de marcas brasileiras chegaram a 40,7 milhões de usuários em 2015, 

sendo o povo brasileiro um alvo para ser explorado pelas marcas na presença ativa na rede 

social. 

2.5 INSTAGRAM 

 

O aplicativo Instagram (Figura 9), segundo Torres (2009), foi lançado em 2010 pelo 

americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger. Inicialmente funcionava apenas em 

smartphones com sistema operacional iOS, em 2012, após ser comprado pelo Facebook por 1 

bilhão de dólares, o aplicativo passou a funcionar também em aparelhos Android e Windows 

Phone.  

Figura 9: Perfil do Instagram da equipe PaiN Gaming, visualizado pelo browser. 

Fonte: Screenshot do perfil do Instagram da equipe PaiN Gaming, visualizado pelo browser. Acessado em: 31/ 

08/2016 

                                                 
31 Fonte: <https://about.twitter.com/company>. Acessado em: 04/10/2016. 
32 Fonte: <http://adnews.com.br/internet/mais-de-40-milhoes-de-usuarios-brasileiros-sao-impactados-por-acoes-

no-twitter.html>. Acessado em: 22/05/2016. 
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Como informa a Techtudo33, o aplicativo é uma rede social que possibilita a postagem 

de fotos e vídeos no perfil do usuário, sendo possível escrever uma descrição, indicar o local da 

publicação, marcar outros usuários e compartilhar em outras redes sociais. As postagens 

aparecem no feed34 dos seguidores do usuário, que podem interagir com comentários e likes 

que aparecem em forma de coração (Figura 10). É possível também enviar a publicação para 

um usuário de forma rescrita com as direct mensage. O diferencial do aplicativo são seus filtros 

exclusivos, “que mudam o visual do post e aplicam vários efeitos nas fotos e vídeos online”. 

(TECHTUDO), sendo no total 40 tipos de filtros para fotografias e vídeo.  

 

Figura 10: Imagem da publicação da PaiN Gaming no feed com curtida. 

 

Fonte: Screenshot do feed de publicações do Instagram. Acessado em: 05/10/2016. 

 

Em 2013 tornou-se possível realizar postagens patrocinadas nos Estados Unidos. A rede 

liberou a forma de divulgação de empresas com postagens pagas no Brasil apenas em 2015.35 

Em julho de 2016, para melhor controle das empresas sobre o público de seus perfis, o 

Instagram criou o Instagram Business Tools, em português Instagram para Negócios. Ao 

transformar a conta do Instagram em uma conta de negócios, as empresas poderão “informar 

                                                 
33 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-o-instagram.html>. Acessado 

em: 07/05/2016. 
34 Feed significa, literalmente “alimentação” em inglês. Porém, no meio digital, são usados para que um usuário 

de internet possa acompanhar os novos artigos e demais conteúdo de um site ou blog sem que precise visitar o site 

em si. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/o-que-sao-feeds/. Acessado em: 08/06/2016.  
35 Fonte <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/04/instagram-comeca-mostrar-anuncios-entre-fotos-

de-amigos-no-brasil.html>. Acessado em: 05/10/2016. 
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endereço comercial ou informações de contato, além de obter informações úteis sobre 

desempenho de fotos e vídeos” postados na rede (TECHTUDO, 2016)36. O site complementa 

que com a ferramenta é possível saber: o número de visualizações de cada publicação; número 

de contas exclusivas que visualizaram o perfil da empresa; número de usuários que clicam no 

link do site no perfil; média de vezes que os seguidores estão no aplicativo em dias comuns; 

melhores dias de semana e horários para postar para o público da empresa; divisão demográfica 

dos seguidores; desempenho; e outros. 

O Instagram, em 2015, obteve mais de 400 milhões de usuários com uma média de 80 

milhões de fotografias publicadas por dia. Desses, 16 milhões estavam no Brasil, sendo a 

maioria entre 18 e 25 anos.37 Em julho de 2016 o Instagram divulgou uma nova pesquisa 

afirmando ter chegado a 500 milhões de usuários mundiais, e ter dobrado a quantidade no 

Brasil, chegando em 35 milhões. Destes, o número de pessoas que navegam pelo aplicativo 

diariamente é de 300 milhões em nível mundial. Já em relação as fotografias publicadas por dia 

aumentaram para 95 milhões.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/07/instagram-lanca-business-tools-para-empresas-

oficialmente-veja-o-que-muda.html>. Acessado em: 05/10/2016. 
37 Fonte: <http://iskadigital.com.br/numeros-do-instagram-no-brasil-pesquisa-inedita-revela-todos-os-dados/>. 

Acessado: 22/05/2016 
38 Fonte: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/instagram-ultrapassa-os-500-milhoes-de-

usuarios.html>. Acessado: 05/10/2016. 
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3 DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Todo discurso é uma informação, ou mensagem, realizada por uma pessoa com a 

finalidade de chegar até outra, em suma “todo discurso procede de alguém, dirige-se para 

alguém e procura convencer em maior ou menor grau” (CARRASCOZA, 2004, p. 17). Já 

Charaudeau (2013) explica que a informação é a transmissão do saber, com o uso de uma 

determinada linguagem, por uma pessoa que possui o saber da informação para outra pessoa 

que não o possui.  Carrascoza (2014) conceitua que existem duas formas de discurso: o que 

pretende convencer e o que pretende persuadir. O discurso que pretende convencer é utilizado 

com raciocínio lógico, podendo chegar a um auditório universal. Para funcionar é necessário 

utilizar argumentos lógicos que façam que as pessoas compreendam o que está sendo dito.  

Já o discurso que pretende persuadir, utilizado pela publicidade, segundo Carrascoza 

(2004) tem caráter ideológico e busca penetrar no sentimento do receptor, além de geralmente 

procurar um auditório particular. Cidade (2006) completa que toda mensagem persuasiva deve 

atrair a atenção do público-alvo de forma direta e clara, pois uma mensagem publicitária sempre 

estará competindo espaço com outras mensagens. 

Para Carrascoza (2004) o discurso publicitário está dentro do discurso deliberativo, o 

qual tem como papel induzir o público-alvo a ter um pensamento ou um julgamento sobre os 

produtos ou serviços, sugerindo a ação de compra. Já Cidade (2006) afirma que existe três 

mecanismos para realizar o discurso persuasivo: o automático, o racional e o sugestivo, como 

pode-se ver no quadro a baixo: 

 

Quadro 1 – Mecanismos do Discurso Persuasivo 

Automático “Age sobre a memória despertando uma 

espécie de reflexo mental, provocando a 

compra” (p.34) 

Racional “Age sobre o target de forma mista, ou seja, 

utilizam tanto o apelo emocional como o 

racional [...] Nesse caso o consumidor que 

não se arrependerá de ter tomado uma atitude 

não inteligente ou razoável (p.34) 

Sugestivo “Consistem em despertar no público-alvo o 

desejo pelo produto, criando uma atmosfera 

que corresponda às motivações do 
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consumidor, por meio de uma forte estratégia 

de persuasão”. (p. 35) 

 

Para que o discurso publicitário seja realizado, Carrascoza (2004) explica que o texto 

passa por quatro etapas: o exórdio, que introduz o discurso; a narração, que ilustra o assunto; 

as provas, que se associam aos fatos e são demonstrativas, podendo trazer o passado de forma 

objetiva e o futuro de forma subjetiva; e por último a peroração, que é o epílogo. Esse é dividido 

em quatro fases, “a primeira busca predispor o interlocutor a nosso favor; a segunda amplia ou 

atenua o que foi dito; a terceira deve excitar a paixão do interlocutor; a quarta recapitula e o 

coloca na posição de realmente julgar” (CARRASCOZA, 2004, p. 27-28).  

 O discurso publicitário, além de persuadir e passar por todas essas etapas citadas 

anteriormente, é preciso também falar como o público-alvo fala, com isso, usa-se o texto formal 

ou informal. Cidade (2006) explica que, o texto formal é utilizado de maneira rígida e racional, 

podendo conter uma linguagem técnica ou informativa. E o texto informal demonstra-se 

descontraído voltado ao apelo emocional, podendo levar a humanização para o discurso. Sendo 

que, humanização é “o intuito de provocar a identificação do público com o produto. Esse tipo 

de texto faz com que as pessoas se emocionem e, de acordo com a mensagem, transfiram sua 

vida para a situação criada no anúncio” (CIDADE, 2006, p. 38).  

3.1 DISCURSO PUBLICITÁRIO PARA MÍDIA DIGITAL 

 

A persuasão é necessária para um discurso publicitário ser eficaz. Rodrigues (2014) 

acredita nessa afirmação e enfatiza que, quando se pensa diretamente em discurso para mídia 

digital, é preciso uma forte presença de objetividade e visibilidade. Também, o redator de mídia 

digital necessita compreender as imagens e os conteúdos de áudios e vídeos. Sendo que o 

redator não é o responsável pelos formatos citados, mas “precisa aprender a enxergar a 

informação produzida nesses formatos, e distribuí-la com eficiência” (p. 26) ao longo do texto 

publicitário. 

Nas mídias sociais, é “a palavra que move a persuasão” (CARRASCOZA, 2004, p. 40). 

De um lado a palavra precisa informar, de outro, relacionar chegando ao resultado de persuadir. 

A informação e o relacionamento como os principais focos de persuasão da palavra do texto 

publicitário para mídia digital são explicados por Rodrigues (2014) como um pêndulo. Esse 

pêndulo é o responsável por definir qual “lado” da palavra será utilizado para ser lançado para 

o outro “lado” totalizando na forma de chegar à persuasão. Desta maneira, as redes sociais 
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começam com o relacionamento indo até a informação, e nos microblogs começam com a 

informação indo até o relacionamento. 

Entende-se que a palavra “é o recurso básico e principal da comunicação” (2014, p.68), 

com isso, é indispensável saber utilizá-la nos conteúdos para mídia digital. Para isso, Rodrigues 

(2014) faz diversos questionamentos e desenvolve dicas de como utilizar a palavra no texto 

publicitário para mídia digital. Os pontos importantes discutidos pelo autor foram 

transformados pela autora da pesquisa no Quadro a baixo:  

 

Quadro 2 – Características do Discurso Publicitário para Mídia Digital. 

Característica Benefício Página 

 

FOCO 

 

“O texto dá ao ser humano o que ele mais precisa da 

informação: o básico, o essencial, o principal”. Ter o 

foco do consumidor para o que é realmente necessário. 

68 

 

 

INDIVIDUALIDADE 

É preciso ver cada informação dada individualmente 

dentro do todo. Quando percebe exatamente tudo o que 

está sendo dito em cada postagem de uma rede social 

ou aba de um site, é possível entender qualquer ruído 

de informação existente e concerta-lo.  

68 

 

FUNCIONALIDADE 

É necessário enxergar a funcionalidade de cada 

informação. Uma informação sem função não instigará 

o consumidor para engajar a marca. 

68 

 

CRUZAMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

É indispensável perceber os cruzamentos de 

informações do site. Integrar redes sociais, sites e as 

informações existentes neles cria uma unidade para a 

marca, sendo lembrado com mais facilidade pelo 

consumidor. 

68 

 

INTERATIVIDADE 

“Site sem interatividade, é site morto” 

A interatividade com o público gera o engajamento 

necessário para um site ou rede social manter-se vivo 

na mente no consumidor. 

69 

 

Com isso, o autor mostra que é preciso ser interativo, pensar sempre no público e que 

cada informação é uma informação, porém, é preciso lembrar-se de todas as outras informações 

dadas, e cruzá-las como um todo. Em resumo, “dados são feitos para serem comprados, 
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vendidos e trocados” (RODRIGUES, 2014, p. 70), devem-se pensar quais palavras usar para 

que existam esses três elementos na comunicação.  

Ainda considerando conteúdo, texto e palavra, Rodrigues (2014) explica quatro 

elementos que pertencem ao content commerce, que é o troca-troca de informações dos textos 

para mídia digital. Esses elementos são tipos de conteúdo: o agregado, o veiculado, o adquirido 

e o expandido. Também, o autor fala sobre outras formas de conteúdo: o original, o dinâmico e 

o recriado. Logo, para saber diferenciá-los, foram organizados em itens presente no quadro a 

baixo: 

Quadro 3 – Tipos de Conteúdo de Sites 

TÍTULO CONCEITO PÁGINA 

Conteúdo Agregado 

 

É quando um site adquire um pacote de informações 

de outro site. 

70 

Conteúdo Veiculado 

 

É quando o site utiliza “um veículo, que pode ser um 

jornal online ou um portal, para agregar seu conteúdo 

a uma formatação de dados semelhantes” 

70 

Conteúdo Adquirido 

 

é quando um “site compra conteúdo de terceiros” 70 

Conteúdo Expandido 

 

É quando um site utiliza a informação de outro e 

ambos entram em um acordo para que “a informação 

seja encontrada de forma clara, direta, objetiva e 

formatada” de forma que o leitor saiba que a 

informação foi retirada do outro site. 

71 

Conteúdo Original É “saber criar desdobramentos para a arquitetura de 

informação” trazendo para o leitor novas informações 

sobre algo. 

72 

Conteúdo Dinâmico 

 

É transformar uma informação antiga em pauta, 

citando-a em uma nova publicação, assim “expande a 

informação, cria novos motivos para que ele seja 

visitado e demonstra atenção em relação ao material 

disponibilizado” 

72 

Conteúdo Reciclado É quando o site informa a mesma informação de 

várias maneiras diferentes, para atrair públicos 

diferentes a ler a mesma informação. Assim, o site 

73 
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“está dizendo a mesma coisa, na mesma página, mas, 

apenas com inversão de estrutura” 

 

Ainda, Rodrigues (2014) apresenta detalhes da comunicação digital nas redes sociais. 

Para o autor, a rede social é um local onde as informações precisam ser flutuantes e não 

estruturadas, pois “não é preciso que a informação permaneça; ela passa, é consumida 

instantaneamente pelo usuário e atinge seu objetivo: servir como instrumento de construção de 

relacionamento” (RODRIGUES, 2014, p. 43). Portanto, nas redes sociais o texto publicitário 

precisa existir para tornar a marca presente na mente do consumidor ao longo do tempo, de uma 

forma de hierarquia horizontal, pois tudo o que é informado tem o mesmo nível de importância.  

Rodrigues (2014) informa sobre a linguagem na mídia digital, em relação a estilo de 

escrita, aspectos da informação de uma postagem e resultados de relacionamento. O estilo da 

escrita para mídia digital, pode ser formal, semiformal e informal, porém, o melhor estilo para 

a publicidade é o semiformal, o qual “disponibiliza a informação de maneira clara, com um 

‘toque’ de persuasão” (p. 79), sendo a maneira segura de iniciar um relacionamento com o 

público. Os aspectos da informação de uma postagem, precisam ser, exatamente, os que o 

público precisa. Desta forma, obtendo uma aproximação rápida e criando empatia.  

Já o resultado de relacionamento está ligado ao fato que “por mais que existam perfis 

previamente traçados, somente se conhece a real necessidade de um público na Internet quando 

há a proposta de um relacionamento constante” (p. 80). Ou seja, para saber quais aspectos de 

informação precisam ser abordados ou quais precisam parar de ser informados, é necessário 

interagir constantemente com o público, e não criar hipóteses através de resultados de um 

relacionamento frágil. 

Em resumo, o discurso publicitário impresso cria a base do que está sendo realizado no 

texto publicitário para a mídia digital. Porém, o discurso para mídia digital está em constante 

evolução, sendo necessário compreender outros tipos de linguagens, signos e formatos de 

escrita. Assim, o texto para mídia digital é decifrado e padronizado aos poucos, com testes, 

erros e acertos.      

3.2 SEMIÓTICA NA COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 

 Não há atualmente um conceito definido por autores sobre a semiótica no campo da 

comunicação publicitária digital. A semiótica é a construção de sentido através do uso de 

signos, em suma, é o uso de representações que levam as pessoas compreenderem o real 
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significado do que está sendo dito39. Na comunicação, como afirma Ciaco (2013), a semiótica 

é utilizada quando a marca procura replicar um discurso semiótico em diversos meios de 

comunicação, utilizando o sentido apropriado para cada meio, sem perder o conceito principal. 

Segundo, Charaudeau (2013), além da replicação do discurso semiótico entre os meios, é 

preciso compreender como replicar o discurso semiótico em cada rede social digital, uma vez 

que as redes apresentam características e usuários diferentes.  

Compreende-se que a comunicação é “uma área que desafia a semiótica em virtude das 

manifestações sincréticas que se intensificam na vida cotidiana” (CORTINA; SILVA; 2014, 

p.12). Isto ocorre, pois, os signos pós-modernos são “muito dinâmicos, estão sendo criados 

numa profusão muito grande nos últimos anos e mudam constantemente” (NICOLAU, 2010, 

p.8). Logo, a comunicação semiótica na pós-modernidade é reformulada conforme as pessoas 

mudam e adquirem novos significados para as informações. 

 Os signos ou os discursos semióticos utilizados nas mídias digitais podem ser 

explorados através de textos, imagens, vídeos, gifs, memes e outras ferramentas. Logo para a 

semiótica aplicada nas mídias digitas, o que interessa são  

Todos os tipos de signo possíveis, verbais, não-verbais e naturais, seus modos de 

significação, de denotação de informação; e todo o seu comportamento e 

propriedades. Que poderes de referência eles têm, como se contextualizam, como se 

estruturam em sistemas e processos, como são emitidos, produzidos, que efeitos 

podem provocar nos receptores, como são usados, que consequências podem advir 

deles a curto, médio e longo prazo. (SANTAELLA; NÖTH, 2004, p. 76 apud 

HORTA, 2015, p.22). 

 

 Pontua-se, que a semiótica deve ser trabalhada com cautela, uma vez que palavras, 

imagens e outros recursos semióticos podem mudar de sentido rapidamente quando tratada no 

contexto pós-moderno. Nas mídias digitais, empresas ou marcas devem planejar-se 

constantemente, para a eficácia da informação ser replicada com o sentido desejado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Fonte: <http://www.infoescola.com/filosofia/semiotica/>. Acessado em: 15/10/2016. 
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4 CULTURA GAMER: IDENTIDADE 

 

A cultura gamer como um “relacionamento especial que os jogadores estabelecem com 

os videogames” (TURKLE, 1989, p. 58 apud Alves, 2004, p. 25) é importante de ser 

compreendida para presente pesquisa, pois, é onde o objeto de pesquisa está inserido. São os 

resultados da identificação da cultura gamer que moldam a forma em que o objeto de estudo se 

comunica nas redes sociais para engajar seus fãs.  

Para se entender a cultura gamer, antes é necessário entender o que é cultura e quais são 

suas identidades. Dos Santos (2006) explica que a cultura expressa as relações e interações entre 

os membros de uma sociedade, sendo o resultado da história particular vivida por um povo, 

uma nação ou um grupo humano. Hall (2006) acredita que a cultura pode ser definida como os 

valores, os sentidos e os símbolos de uma sociedade. Já Dos Santos (2006) complementa que a 

cultura é variante, e com o tempo, as mudanças de recursos naturais e aspectos tecnológicos de 

uma sociedade muda os aspectos de relações entre os membros, ou aumenta a diferença entre 

as sociedades. O que a torna complexa, percebendo que 

 

cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar conhecer para 

que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas 

quais estas passam. É preciso relacionar a variedade de procedimentos culturais com 

os contextos em que são produzidos. As variações nas formas de família, por exemplo, 

ou nas maneiras de habitar, de se vestir ou de distribuir os produtos do trabalho não 

são gratuitas (DOS SANTOS, 2006, p. 8). 

 

Entende-se que as culturas não são comparáveis umas com as outras, pois cada uma 

absorve influências diferentes, conforme a história e necessidades vividas ao longo do tempo. 

Assim, as sociedades chegam a um acordo interno de como seus membros devem agir e 

interagir um com os outros. Isso cria identidades próprias às culturas existentes, ou as já extintas 

no tempo pós-moderno.  

Hall (2006) divide as identidades em três tipos de sujeitos diferentes entre si: o sujeito 

do Illuminismo, o sociológico e o pós-moderno. O sujeito do Illuminismo era “um indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razão, de consciência e de ação” 

(2006, p. 10). Hall ainda explica que o sujeito iluminista foi o primeiro da história que tinha 

compreensão de identidade, a qual crescia e se desenvolvia junto com o sujeito, permanecendo 

idêntica ou contínua ao longo do tempo e sendo considerada o centro essencial do “eu” de cada 

indivíduo. 

O sujeito sociológico surgiu na sociedade moderna, Hall (2006) explica que o núcleo 

interior da identidade dos sociológicos não era autônomo nem autossuficiente, mas era 
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influenciado pelas pessoas que o sujeito considerava importante. Desta forma, a identidade de 

um sujeito sociológico é formada pela interação entre o “eu” do indivíduo e a sociedade. 

Também o sujeito tem “um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas esse é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que 

esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p.11). Em suma, a identidade sociológica é dividida 

entre o mundo pessoal e o mundo público do indivíduo. 

O sujeito pós-moderno, que é o que existe nos dias de hoje, apresenta uma identidade 

fragmentada composta “não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p.12). Hall explica que o sujeito pós-moderno 

é provisório, variável e problemático, o qual não é unificado por um “eu” de cada indivíduo, 

assim, cada pessoa assume diversas identidades em diferentes momentos e sendo contraditórias 

entre si, um contexto completamente oposto ao sujeito iluminista que possuía uma única 

identidade fixa, essencial e permanente. Para compreender melhor a sujeito pós-moderno, o 

próximo subcapitulo discutirá sobre a era pós-moderna.   

4.1 PÓS-MODERNIDADE 

 

A pós-modernidade, segundo Giddens (1991) é um reflexo da modernidade. 

Historicamente, modernidade “refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que 

emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos 

mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p. 9). Já em questões sociais, como afirma Hall 

(2006) a modernidade é a medida do conhecimento ligada a razão. Essa medida se dá, pois, “o 

mundo parecia estar desordenado, fragmentado e sem referência ou centro, era preciso achar 

alguma orientação ou método para centralizar o mundo” (CRUZ, 2011, p. 35), e a forma 

encontrada pelo sujeito na época, foi a razão. Outras palavras exemplificam as características 

do modernismo: 

 Ordem, progresso, verdade, razão, objetividade, emancipação universal, 

sistemas únicos de leitura da realidade, grandes narrativas, teorias universalistas, 

fundamentos definitivos de explicação, fronteiras, barreiras, longo prazo, hierarquia, 

instituições sólidas, poder central, claras distinções entre público e privado etc. 

(COSTA, 2004, p. 2) 

 

O nascimento da pós-modernidade é perturbado, não tem relatos concretos de quando 

começou, isto, pois, não é definido uma data exata para o fim da modernidade. Alguns atores 

também consideram a pós-modernidade um conceito fraco, sem reflexões concretas. A pós-

modernidade é “uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, 
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identidade e objetividade” (EAGLETON, 1996, p.7 apud COSTA, 2004, p.2) e traz consigo a 

subjetividade, o multiculturalismo e a pluralidade.  

É também considerada uma sociedade líquida, pois “é fluida, ou lisa, em virtude de sua 

descentralização, organização em redes, sua ausência de barreiras ou fronteiras” (COSTA, 

2004, p.3). Bauman (2001) complementa acreditando que a pós-modernidade é uma sociedade 

líquida pois é incapaz de se tornar fixa, se transformando diariamente, tornando a forma que é 

imposta pelo mercado, não realizando projetos de vida de longo prazo e deixando a utopia de 

lado. Ainda relada que o fim das utopias é o que leva a perda do caráter reflexivo em relação a 

sociedade, perdendo assim, a noção do progresso como algo que deve ser partilhado entre a 

sociedade.  

Com isso, conclui-se que a pós-modernidade é mutável, de forma diária, da mesma 

forma que o sujeito pós-moderno muda ou acrescenta identidades a sua existência. Também, 

que a pós-modernidade não tem um único conceito, sendo interpretada de forma diferente 

dependendo do ator que a estuda, mas que não deixa de ser uma retórica da modernidade e uma 

nova forma de viver e agir, sendo essa, rápida, subjetiva e urgente. Desta forma, percebe-se que 

o sujeito pós-moderno é o sujeito existente nos gamers e na cultura gamer.   

4.2 GAMERS 

 

As múltiplas identidades de cada jogador de jogos eletrônicos criam o conceito inicial 

do que é ser um gamer e como é a cultura gamer. Para compreender melhor esses indivíduos 

no Brasil, a ESPM criou uma pesquisa chamada “Game Brasil”. A versão de 201640 foi 

realizada em todos estados do Brasil, a qual entrevistou 2.848 brasileiros entre 14 e 84 anos, da 

classe A até a D, utilizando a técnica de questionário estruturado quantitativo. 

A primeira parte da pesquisa da ESPM tenta traçar o perfil dos gamers brasileiros, assim 

os pontos importantes retirados dos resultados obtidos são: 

 Mais da metade dos gamers brasileiros são mulheres, com o restante de 47,4% sendo 

homens; 

 34,8% os gamers entre 25 e 34 anos, vindo em segundo lugar pessoas entre 16 e 24 anos 

com 31,5%; 

 33,6% dos gamers moram com os pais; 

                                                 
40 Disponível em: <http://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acessado em: 20/04/2016 
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 O gênero de jogo eletrônico preferido entre os gamers é estratégia, com 54,7%. Há uma 

diferença na ordem de preferência entre homens e mulheres, uma vez que o segundo 

gênero preferido dos homens é corrida e das mulheres aventura; 

 Existem 5 plataformas que tornam possíveis jogar jogos eletrônicos: computador, 

smartphone, tablet, videogame e Smart TV. Entre essas, os jogadores brasileiros 

costumam jogar em mais de uma plataforma. A mais usada é a smartphone com 77,2%, 

seguida do computador com 66,9%, o videogame com 58,6%, o tablet com 24,7% e por 

último o Smart TV com 10,1%; 

 Em questão de preferência de plataforma, as mulheres a preferem smartphone com 

48,2%, e os homens o videogame com 42%; 

 51,8% dos gamers que jogam no videogame jogam em casa, 43,8% na casa dos amigos 

e 15,5% em lan houses;41 

 Dos que jogam em computadores, 64% jogam nas lan houses, 60,7% em casa, 27,6% 

na casa dos amigos e 25,4% no trabalho;42  

 Dos que jogam em smartphones, 87,6% jogam em trânsito, 74,5% no trabalho, 54,6% 

em casa e 48,1% na casa dos amigos;43 

 Dos que jogam em tablets, 48,1% jogam na casa dos amigos, 23,4% em casa, 9,7% em 

transito e 7,4% no trabalho;44  

 Apenas 11% dos jogadores de jogos eletrônicos se consideram gamers. 

Infere-se, portanto, que a maioria dos gamers são mulheres, entre 25 e 34 anos, que 

jogam jogos eletrônicos de estratégia nos smartphones e em trânsito. Porém, entende-se 

também, que o público desse projeto de pesquisa são homens e mulheres entre 16 e 14 ou 25 e 

34 anos, que jogam jogos eletrônicos de estratégia no computador, em casa, na casa dos amigos 

ou em lan houses.  

A Pesquisa da ESPM também detalha informações de cada plataforma que possibilita 

jogar os jogos eletrônicos: computador, smartphone, tablete e videogame. Porém, para a 

presente pesquisa é necessário detalhar apenas as informações de gamers que utilizam o 

computador e o videogame, por serem as plataformas utilizadas para os jogos disponíveis no 

eSport. Com isso, os pontos importantes dos resultados da pesquisa da ESPM sobre jogadores 

de computador são: 

                                                 
41 Resposta de múltipla-escolha, podendo o respondente marcar mais de um local que realiza o ato. 
42 Resposta de múltipla-escolha, podendo o respondente marcar mais de um local que realiza o ato. 
43 Resposta de múltipla-escolha, podendo o respondente marcar mais de um local que realiza o ato. 
44 Resposta de múltipla-escolha, podendo o respondente marcar mais de um local que realiza o ato. 
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 O Sistema Operacional mais utilizado é o Windows 7 com 39,1% e em segundo lugar 

Windows 10 com 31,5%; 

 68,6% utilizam notebook e 35,7% utilizam computadores; 

 91% utilizam apenas um monitor; 

 20,6% dos gamers acreditam que a maior vantagem do computador é o melhor controle 

e precisão no game, 19% acreditam que é o menor custo em aquisição de jogos e 18,6% 

acreditam que a maior vantagem é que a maioria dos games preferidos estão disponíveis 

nessa plataforma; 

 37,2% dos gamers compram jogos por varejos online, já 27,8% comprar em varejos 

físicos; 

 9,4% compram na Steam e 15% em micro transações no próprio jogo; 

 O maior canal de informações sobre jogos é a internet com 42,3% e em segundo lugar 

amigos em 16,9%. Também consideram canais de informações redes sociais, canais de 

Youtube, Steam e outros.   

 

Percebe-se assim que o controle e precisão que é encontrado pelos jogadores que 

utilizam o computador (ou notebook) é também, o responsável por ser a plataforma mais 

utilizada no eSport. Também, o videogame pode trazer esse conforto que o computador traz ao 

jogador, portanto, os pontos importantes dos resultados da pesquisa da ESPM sobre jogadores 

de videogame são: 

 55,3% dos gamers de videogame costumam jogar online; 

 34,1% jogam entre 1 a 3 horas semanais; 

 50,2% jogam pelo console da Microsoft (Xbox) e 49,8% pelo da Sony (PlayStation); 

 A marca preferida (“do coração” como colocada pela pesquisa) é a Sony com 52,9%, 

em segundo lugar a Microsoft com 42,6% e em terceiro lugar a Nintendo com 4,6%. 

Os jogos eletrônicos também criam uma relação cultural entre país e filhos, podendo ser 

positiva ou negativa, dependendo da bagagem cultural de cada familiar. A pesquisa da ESPM 

também traz resultados para essa relação, tendo como pontos importantes as seguintes questões: 

 44,3% dos entrevistados têm filhos de 5 anos, seguindo de 27,4% que têm filhos até dez 

anos, 25,8% até 15 anos, 17,5% até 20 anos e 10,1% acima de 20 anos; 

 88% têm filhos que jogam jogos eletrônicos; 

 Apenas 17,5% são totalmente a favor ao filho jogar jogos eletrônicos, porém 65,8% 

gostam, mas com exceções (“ressalvas” como dito pela pesquisa); 
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 85,6% costumam jogar com seus filhos; 

 62,2% controlam o tipo de jogo que o filho joga, já 52,8% controlam o tempo, 39,9% 

controlam o horário e 24,6% com quem seus filhos estão jogando. 

 

Compreende-se assim que os pais têm uma grande influência na vida gamer de seus 

filhos. É provável que, os jogadores profissionais de eSport fazem parte das famílias que 

aprovam e compartilham esse hábito de vida. Para entender melhor como é a relação dos 

entrevistados com o eSport, a ESPM acrescentou na pesquisa perguntas referentes as 

competições. Com isso os resultados mostram que: 

 8,2% dos entrevistados já participaram de um campeonato “grande”, com organização; 

 33,6% já participaram em campeonatos entre amigos; 

 Dos 8,2% que já participaram de um campeonato, 18,6% participaram através de uma 

equipe profissional e 27,5% já ganharam dinheiro participando; 

 26% já assistiram um campeonato profissional, destes, 71,2% assistiram pela internet. 

Com todos os resultados da pesquisa da ESPM, compreende-se que a cultura gamer faz 

parte de uma das diversas identidades de muitas pessoas que vivem na pós-modernidade. E essa 

cultura é compartilhada entre amigos, além de ser aderida igualmente pelos dois gêneros, 

deixando de lado o senso comum que acredita que games é “coisa de menino”.  

4.3 MERCADO GAMER 

 

A cultura gamer movimenta milhões de dólares pelo mundo, sendo uma forma de 

benefício para muitas empresas que investem em jogos eletrônicos. Segundo a Pesquisa Global 

Games Market45 os games movimentaram no mundo 75,2 bilhões de dólares em 2014, 80,5 

bilhões de dólares em 2015 e 86,1 bilhões de dólares até junho de 2016. Do movimento gerado 

em 2016, 22,7% foram gerados por jogos de computadores e 32,4% por consoles.    

Já a pesquisa Global Bames Market Report46 da empresa New Zoo mostra que, em 2014, 

a empresa que mais obteve lucros com o mercado de games foi a Tencent com 7 bilhões de 

dólares, vindo em segundo lugar a Sony com 6 bilhões de dólares, depois a Microsoft com 5 

bilhões de dólares, em quarto lugar a EA Games com 4,5 bilhões e em quinto a Blizzard com 

                                                 
45 Fonte: <http://www.brasilgamer.com.br/articles/2013-07-04-mercado-de-games-chega-a-usUSD-86-bilhoes-

em-2016-aponta-newzoo>. Acessado em: 15/11/2016. 
46 Fonte: <https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-

revenues/#WFHTKtBVsjz8ixSr.99>. Acessado em: 22/05/2016. 
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4,4 bilhões. A New Zoo ainda acredita que “se as vendas continuarem nesse ritmo, as receitas 

globais da indústria de games chegarão a US$ 107 bilhões em 2017” (CanalTech47). 

As pesquisas da NewZoo48 interpretam que até o final do ano de 2016 haverá mais de 

99 bilhões de dólares movimentados pelo mercado gamer e que os jogos de computadores são 

a plataforma mais lucrativa mundialmente. Sendo que os jogos de computadores são os mais 

utilizados pelos jogos eletrônicos. Desta forma, entende-se que o mercado gamer é de extrema 

importância para a construção do mercado do eSport mundial e brasileiro. 

4.4 FÃS E FANDOM 

 

 Uma vez que o trabalho tem como parte de seu objetivo interpretar o engajamento de 

fãs, é preciso entender o que é um fã ou fandom e como eles se engajam nas redes sociais. À 

vista disto, entende-se que um fã “é uma pessoa que devota uma considerável quantidade de 

seu tempo, dinheiro, interesse e energia envolvida com aquilo que gosta” (MARTINO, 2015, 

p. 157). Já para Jenkins (2008) os fãs são o tipo de consumidor de mídia que mais exige um 

bom trabalho e desempenho dos anunciantes, uma vez que se recusam “a simplesmente aceitar 

o que se recebe, insistindo no direito de se tornar um participante pleno” (JENKINS, 2008, 

p.181). 

 Os fandons, do inglês “fan kingdom” e de tradução direta para o português “reino de 

fãs”, são o conjunto de fãs de um determinado produto de mídia. Essas comunidades são 

voltadas a games, filmes, livros, programas de televisão, lugares, animes e entre outros 

interesses. Silveira (2010) acredita que os fandons “são ambientes de afinidade caracterizados 

pelas muitas formas de interação que se estabelecem entre fãs de determinado objeto cultural a 

partir de seu interesse compartilhado por este mesmo objeto” (p. 69). Logo, os fandons são 

capazes de criarem conteúdo dos mais divergentes modos, constituindo novas formas de 

produção de relacionamento tanto nas redes social digitais como em encontros em eventos. 

Compreende-se também, desde antes da internet, a criação de comunidades já permitia 

interação de autores fora do meio virtual, portanto 

Trocar informações com outros fãs, participar de encontros e eventos, dividir 

novidades e materiais, enfim, manter contato com os demais era fundamental para 

alimentar o fandom [...] A partir das mídias digitais e da internet, essas conexões se 

tornaram mais fáceis e numerosas, garantindo uma visibilidade crescente à cultura dos 

fãs. (MARTINO, 2015, p. 158).   

                                                 
47 Fonte: <http://canaltech.com.br/noticia/games/mercado-de-games-deve-movimentar-us-915-bilhoes-em-2015-

39825/>. Acessado em: 22/05/2016. 
48 Fonte: <http://adrenaline.uol.com.br/2016/04/30/42730/mercado-de-games-gera-us-99-6-bilhoes-

mundialmente-e-pc-e-a-plataforma-mais-lucrativa-indica-pesquisa>. Acessado em: 15/102016; 
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 Com isso, as trocas de informações entre fãs são intensificadas com a existência do meio 

online. Pontua-se, portanto, que a criação de grupos, comunidades, conversações e todas as 

formas de interação e identificação pessoal, que criam laços entre autores, só são possíveis no 

meio online, através das redes emergentes.  

4.5 GAMIFICAÇÃO 

 

A gamificação, como explica Vianna (2013) é um conceito criado em 2002 por Nick 

Pelling49 que só começou a ser popularizado e utilizado com mais frequência no meio da 

comunicação em 2010. Segundo Ulbricht (2014) e Navarro (2013), gamificação é a utilização 

de elementos, mecânicas, dinâmicas e técnicas de jogos, como por exemplo: metas claras e bem 

definidas; cumprimento de regras; conquista de pontos ou troféus; e superações de níveis, para 

ser realizados em uma atividade fora do jogo. Já Medina (2013) resume a gamificação como 

“uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de 

despertar engajamento de um público específico” (p. 3). 

Os seres humanos sentem-se atraídos por jogos e “o longo dos séculos, praticamente 

todas as civilizações conhecidas estiveram associadas a algum tipo de competição importante 

para a estruturação social da comunidade a qual pertenciam” (VIANNA, 2013, p. 14). As 

pessoas buscam os jogos por diversos motivos, podendo ser para obterem o domínio de algum 

assunto, aliviarem os estresses do dia a dia, como uma forma de entretenimento em momentos 

vagos e como meio de socialização. Os autores Zichermann e Cunningham (2011) apud Fadel 

(2014) e o Vianna (2013) explicam que a atração e motivação é um motor motivacional para o 

engajamento do público-alvo com a marca que propõem as experiências de jogos gamificados. 

Esse engajamento traz benefícios a publicidade por ser inserido em diversos ambientes: 

profissional; social; pessoal; e estudantil, desde que o local seja onde há a motivação do jogador. 

Narravo (2013) complementa que a gamificação é uma resposta as necessidades das 

pessoas e das marcas pós-modernas em resolverem um problema em questão, utilizando o 

mundo virtual para realizar o objetivo proposto no mundo real. Em outras palavras, o jogo 

gamificado faz uma ligação entre público e marca de uma forma intensa, dinâmica e interativa, 

trazendo vantagens e benefícios para ambas partes. Desta forma, torna-se interessante e viável 

a escolha pela gamificação como estratégia publicitária. 

                                                 
49 Nick Pelling é um programador de computadores e pesquisador britânico. 
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No evento GSummit 201450 a Air Canada mostrou que obteve 560% de retorno no 

investimento gerado através da gamificação. O site Marketing e Games51 relata de pesquisas 

realizadas pela Gartner, a qual estimam que marcas mundiais realizarão um investimento de 5 

bilhões de dólares em jogos gamificados até 2018. Em uma das pesquisas expostas no site está 

a da TSM - Trade Marketing Solution, a qual afirmou que a gamificação aumenta 20% o 

resultado de vendas das marcas brasileiras.  

Já a empresa Valuenet52 afirma em seus gráficos que desde 2010 mais de 350 grandes 

empresas, como Adobe, NBC e eBay lançaram projetos de gamificação e que 85% das 

atividades diárias dos seres humanos terão elementos gamificados até 2020. Desta forma, essas 

pesquisas mostram o benefício que o recurso leva ao meio publicitário e de marketing como 

uma plataforma de publicidade. 

4.6 ESPORTES ELETRÔNICOS 

 

O eSport, em inglês eletronic sports, conhecido no Brasil como esporte eletrônico, 

“também pode ser chamado de competitive gaming (jogos digitais competitivos), professional 

gaming (jogos digitais profissionais) ou cybersport (esporte cibernético) ” (GLUSZSZAK, 

2014, p.44) é o nome dado para a prática de forma competitiva de games multiplayers onlines. 

O jogo eletrônico surgiu de forma amadora nos anos 70, quando gamers começaram a se reunir 

para competirem entre si. Segundo o site Hawkon Gaming53, a primeira competição de eSport 

foi em 1972 com o game Spacewar, na universidade de Stanford. A competição foi nomeada 

por Intergalactic Spacewar Olympics e tinha como premiação um ano de assinatura grátis da 

revista “The Rolling Stones”. 

Após a criação dos jogos de FPS (first-person shooter ou tiro em primeira pessoa) em 

1974 e o jogo de luta “The Fighter” em 1976, os jogos eletrônicos passaram a ser presentes na 

vida dos gamers. Também, segundo a Fatality54, em 1981 a Atari (empresa de consoles) 

promoveu o The Space Invaders Championship, que atraiu mais de 10.000 participantes de 

várias partes dos Estados Unidos (Figura 11). 

 

Figura 11: The Space Invaders Championship, 1981. 

                                                 
50 Maior conferencia de gamificação do mundo. Fonte: <http://www.marketingegames.com.br/560-de-retorno-

sobre-investimento-com-gamificacao-sim-e-possivel/>. Acessado em: 02/07/2016. 
51 Fonte <http://www.marketingegames.com.br/category/marketing/gamification/>. Acessado em: 02/07/2016. 
52 Fonte: <http://valuenet.com.br/gamificacao/>. Acessado em: 02/07/2016. 
53 Fonte: <hawkongaming.com.br>. Acessado em: 19/05/2016 
54 Fonte: O QUE É E-SPORT? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Sbobfx5RzA>. Acessado 

em: 20/05/2016. 
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Fonte: <http://numrush.nl/>.55 Acessado em: 02/05/2016 

 

Nos anos 90, a Nintendo foi a maior incentivadora do eSport criando o campeonato 

mundial Nintendo World Championship, o campeonato aconteceu no Universal Park Studio e 

a premiação foi de 10 mil dólares. No evento “milhares de competidores, de toda parte do 

mundo, mas principalmente americanos, competiram para alcançar as melhores pontuações nos 

jogos: Super Mario Bros, Rad Racers e Tetris” (Hawkon Gaming, 2015). Segundo o site 

Gaming eSport56 para poder jogar os três jogos no console da marca, a Nintendo criou um 

cartucho especial que permitia o competidor jogar em cenários específicos, tanto na versão 

cinza original, como 25 cartuchos de ouro que foram entregues como premiação pela revista da 

Nintendo. 

Nos anos 90 e 2000 o eSport evoluiu rapidamente com os lançamentos dos jogos: 

Starcraft, Quake, Counter-Strike e Warcraft. Como afirma o site Hawkon Gaming, esses jogos 

estimularam o mercado de games e incentivaram novos campeonatos como o World Cyber 

Games. A primeira edição foi em 2000 em Yongin na Coreia do Sul, com patrocínios de 

empresas como Samsung e Microsoft, reuniu competidores de 17 países diferentes.  

A Coreia do Sul passou a ser a maior incentivadora de jogadores de eSport de 2000 até 

os dias de hoje. A equipe Fatality relata que, atualmente, dos aproximados 50 milhões de 

habitantes da Coreia do Sul, 26 milhões são gamers. O mercado de games do país vale mais de 

                                                 
55Fonte: <http://numrush.nl/2015/10/31/eSports-gaming-als-topsport-wordt-langzaamaan-mainstream/>. 

Acessado em: 19/05/2016 
56 Disponível em: gamingeSports.com  Acessado em: 21/05/2016 



44 

 

9 bilhões de dólares, o qual conta com dois canais de televisão focados em jogos eletrônicos, 

que transmitem todos os games disputados e os jogadores profissionais que disputam os 

campeonatos do país (Figura 12) são vistos como celebridades pela população.  

 

Figura 12: Campeonato World Championship Season 4, na Coreia do Sul 2014. 

 

Fonte: <http://blogs-images.forbes.com/insertcoin/files/2014/09/league-of-legends3.jpg>. Acessado em: 

02/05/2016 

 

Os principais influenciadores para o crescimento do eSport a partir de 2010 foram os 

sites de streaming, que possibilitaram os fãs acompanharem os campeonatos via internet e não 

apenas presencialmente. As stream de games realizadas em sites como Twitch, Hitbox e Azubu  

mudaram os hábitos dos jogadores, que passaram a acompanhar os jogos profissionais 

além de jogar. Em meio a esse cenário, o nível de investimentos aumentou muito e as 

competições passaram a ter premiações cada vez mais altas.  Segundo dados da 

própria Twitch, o site recebe cerca de 8 bilhões de visualizações mensais e 58% dos 

usuários gastam 20 horas semanais assistindo streams (Hawkon Gaming).  

 

Com o tempo, afirma o TechTudo57, muitos campeonatos anuais foram criados por 

empresas diferentes, como por exemplo o Cyberathlete Professional League, focado em jogos 

de FPS já teve premiações de um milhão de dólares, o Electronic Sports World Cup com várias 

modalidades de jogos, o The World Series of Video Games que já teve premiações de 750 mil 

                                                 
57 Conheça os maiores campeonatos de games do mundo. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/04/conheca-os-maiores-campeonatos-de-games-do-

mundo.html>. Acessado em: 21/05/2016.  
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dólares e o Evolution Championship Series que reúne vários jogos de luta e milhares de fãs e 

cyberatletas famosos ao redor do mundo.  

Em 2015 havia cerca de 205 milhões de pessoas no mundo que assistiam streams de 

eSports. Porém, diferente de como era entre os anos 1970 e 2000, em que qualquer jogador 

podia se inscrever para os campeonatos, a partir de 2006, começaram a surgir equipes de jogos 

eletrônicos, formadas por atletas que são gerenciados por organizações58. O site eSports 

Entrepreneur selecionou as cinco maiores organizações do mundo, levando em consideração 

“pontos como visualizações do site, seguidores nas redes sociais, patrocinadores, resultados 

de campeonatos e outros números importantes” (UOL)59, sendo elas: Optic Gaming, Evil 

Genuises, Team Solomid, Cloud9 e Fnatic. 

Em relação ao mercado do eSport, segundo a pesquisa realizada pela New Zoo - Games 

Market Research60, em 2015, o país que mais obteve faturamento com eSport foi a China com 

24 bilhões de dólares, vindo em segundo lugar o Estados Unidos da América com 23 bilhões 

de dólares. Nesse rank o Brasil é o 11º maior do mundo em termo de faturamento com eSport, 

liderando o mercado da América Latina com faturamento anual de US$ 1,285 bilhões.   

Pontua-se que o eSport movimenta dinheiro, pessoas, negócios, criatividade e outros 

aspectos. Movido pela cultura gamer, está atraindo investidores para o universo gamer e 

patrocínios de empresas de diversos países do mundo, levando o esporte eletrônico a um 

crescente potencial no mercado.     

4.6.2 Esporte Eletrônico Brasileiro         

 

No Brasil, o eSport tornou-se conhecido por uma grande parte da população depois de 

2010, junto com a popularização das transmissões ao vivo de campeonatos.61 A Agência 

X5TV62 teve participação no início do movimento do esporte eletrônico brasileiro, sendo a 

primeira empresa a transmitir campeonatos (brasileiros e mundiais) com narradores, 

comentaristas e analistas no país. Após um tempo a empresa passou a sediar campeonatos como 

o Campeonato Brasileiro de League of Legends, Campeonato Brasileiro de Crossfire e outros.  

                                                 
58 Ainda é possível equipes armadoras se inscreverem para os campeonatos, porém, as organizações mantem 

vantagens pelos seus métodos de trabalho. 
59 Fonte: https://omelete.uol.com.br/eSports/noticia/as-5-organizacoes-ocidentais-mais-valiosas-do-ano/337556/. 

Acessado em: 23/05/2016. 
60 NewZoo. Disponível em: <https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-

revenues/#WFHTKtBVsjz8ixSr.99 > Acesso 12.03.2016 
61 Vídeo: O que é eSport? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Sbobfx5RzA>. Acessado em: 

17/04/2016; 
62 Fonte: <http://www.agenciax5.com.br/index.php/2013-06-20-16-22-06/conteudo-midia>. Acessado em: 

23/05/2015 
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 O campeonato de eSport que mais atrai o público gamer no país é o Campeonato 

Brasileiro de League of Legends, que surgiu em 2012 reunindo os melhores times profissionais 

de League of Legends do Brasil. O campeonato é dividido em dois splits63, um no início do ano 

e um na metade no ano. O campeão de cada etapa “passa a representar o Brasil em torneios 

WildCard, que são os desafios finais antes de chegar a competições globais, como Mid Season 

Invitational” (LoL eSport)64 no primeiro split e o Campeonato Mundial de League of Legends, 

também conhecido por World Championship, no segundo split. De 2014 a 2016 os times 

vencedores do CBLOL conquistaram as vagas para o World Championship. 

A final do segundo split do CBLOL de 2014 ocorreu no Maracanãzinho no Rio de 

Janeiro (Figura 13), entre a Kabum! eSport e a CNB eSport. O evento reuniu 8 mil fãs65 no 

estádio e milhares de pessoas via internet. A premiação do campeonato foi de 100 mil reais 

distribuídos entre todos participantes, sendo que 45 mil reais para o primeiro lugar, conquistado 

pela Kabum! eSport. Nesse ano, pela primeira vez, foi realizado no evento uma abertura aos 

jogos, com músicas famosas do game, canto lírico, orquestras e encenações.66  

Figura 13 – Final do CBLOL 2014 no Maracanãzinho 

 

Fonte: < https://2.bp.blogspot.com/-0Vmc1dNT4cU/V4ENzGk_A2I/AAAAAAAADfg/nNifxoIv6yQuBpGQJr-

gTdMMyjnhihWFgCLcB/s1600/lolesportsbr_default.jpg >. Acessado em: 07/10/2016. 

                                                 
63 Cada etapa do CBLoL tem 8 times, que se enfrentam em rodadas semanais (fase de pontos corridos) até chegar 

às eliminatórias e grande final. 
64 Fonte: <http://loleSports.com.br/ligas/cblol>. Acessado em: 23/05/2016. 
65 Fonte: <http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/04/maracanazinho-no-rio-vai-sediar-final-

brasileira-de-league-legends.html>. Acessado em: 23/05/2016 
66 Fonte: < http://www.redbull.com/br/pt/games/stories/1331668952605/a-grande-abertura-da-grande-final-do-

cblol-2014>. Acessado em: 07/10/2016. 
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Já final do segundo split do CBLOL 2015 ocorreu no estádio Allianz Parque em São 

Paulo (Figura 14), reunindo 12 mil torcedores para assistir ao jogo decisivo entre as equipes 

PaiN Gaming e INTZ eSport. Também, 283 mil pessoas assistiram os jogos da final pelos sites 

de streaming e cinemas.67 Neste ano, como informa o site MyCNB68 a premiação entre os times 

participantes foi de 150 mil reais, sendo que 60 mil reais para o primeiro. 

 

Figura 14 – Final do CBLOL 2015 no Allianz Parque. 

 

Fonte: <http://overloadr.com.br/wp-content/uploads/2015/08/DSC0017-1200x520.jpg>. Acessado em: 

07/10/2016. 

 

Em 2016, a final do segundo Split foi realizada no ginásio Ibirapuera em São Paulo 

(Figura 15) entre as equipes INTZ eSport e a CNB e-Sports Club. Segunda o site da ESPM69, 

havia mais de 10 mil torcedores presentes no campeonato. Também, 16 mil pessoas assistiram 

aos jogos em fanfests70 e salas de cinema no Brasil. Na cidade de Natal, 3 mil pessoas se 

reuniram para assistir no estádio Arena das Dunas. Já nos sites de streams oficiais da Riot 

Games (Teitch, Azubu e Youtube), obtiveram mais de um milhão de pessoas acompanhando o 

CBLOL em suas casas, sem contar as pessoas que estavam assistindo com amigos ou parentes. 

Além do confronto entre as equipes, na final do CBLOL 2016 teve abertura aos jogos incluindo 

músicas, cantos e batalha entre cosplays.  

                                                 
67 Fonte: <http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2015/08/league-legends-brasil-consegue-fazer-torneio-

internacional-diz-riot.html>. Acessado em: 23/05/2016 
68 Fonte: < http://mycnb.uol.com.br/noticias/3493-premiacao-do-cblol-2016-sera-menor-mas-equipes-receberao-

direitos-de-imagem>. Acessado em: 07/10/2016. 
69 Fonte: < http://espn.uol.com.br/noticia/613896_league-of-legends-numeros-do-publico-da-grande-final-do-

cblol-2016-continuam-impressionantes>. Acessado em: 07/10/2016. 
70 Fanfests são reuniões realizadas por fandons por um fim determinado, deste caso, para assistir a final dos 

jogos. 
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Figura 15 – Final do CBLOL 2016 no Ginásio Ibirapuera. 

 

Fonte: <http://espn.uol.com.br/noticia/613896_league-of-legends-numeros-do-publico-da-grande-final-do-cblol-

2016-continuam-impressionantes>. Acessado em: 07/10/2016. 

 

A premiação deste ano foi menor que as edições anteriores, em um total de 45,5 mil 

reais, sendo 15 mil reais para a vencedora INTZ. Isso, pois, pela primeira vez os times 

receberam “direitos de imagem, com remuneração de acordo com a colocação final e a 

exposição de cada time” (MYCNB, 2016), assim cada vez mais longe cada time foi, mais 

receberam em direto de imagem. 

 Além de League of Legends há outros jogos eletrônicos que se destacam no cenário 

brasileiro como: Counter-Strike: Global Offensive71; Hearthstone72; CrossFire; Street Fighter 

V73; e entre outros. Desses jogos, o que mais popularizou-se em 2016 foi o Counter-Strike: 

Global Offensive. Isso ocorreu, pois, a equipe Luminosity Gaming foi a primeira equipe de jogos 

eletrônicos brasileiro a vencer um campeonato mundial74. O campeonato vencido pela 

Luminosity foi o MLG Columbus 2016 que além da taça, da premiação de 500 mil dólares e 

reconhecimento mundial, ofereceu ao Brasil o título de Major do Counter Strike.  

                                                 
71 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/video-game-e-jogos/85141-sniper-brasileiro-realiza-tiro-lendario-

partida-profissional-cs-go.htm>. Acessado em: 15/11/2016 
72 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/esports/111515-confira-decks-campeao-mundial-hearthstone-blizzcon-

2016.htm>. Acessado em: 15/11/2016 
73 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/esports/111581-street-fighter-brasileiros-brilham-melhores-momentos-

cpt-latam.htm>. Acessado em: 15/11/2016 
74 Fonte: <http://www.revistaesport.com.br/revistas/9916006/#7/z>. Acessado em: 15/11/2016. 
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A popularidade desses jogos está sendo reconhecida pelos veículos de comunicação 

brasileiros, como por exemplo, o canal de televisão SportTV75 começou, em 2016, a transmitir 

ao vivo as finais brasileiras e mundiais de jogos eletrônicos, com direito a contratação de 

narradores profissionais dos jogos eletrônicos. Também, o canal Globo criou um programa de 

televisão focado em eSport chamado “Zero1”76, que notícia os campeonatos, entrevistam 

jogadores profissionais e comentam sobre a agenda do eSport brasileiro. Fora das telas da 

televisão, a editora brasileira Europa77 desenvolveu uma revista chamada “eSport” com versão 

física e digital, a qual reporta os principais acontecimentos de cada mês no esporte eletrônico 

brasileiro, mostra análises do desempenho das equipes e dos jogadores profissionais, realiza 

matérias com pessoas influentes na área e outras categorias que interessa o público gamer.  

Compreende-se que o esporte eletrônico no Brasil está em crescimento e procurando se 

estabelecer como um mercado consolidado no país. A cada ano, o eSport está atraindo mais fãs, 

empresas, veículos de comunicação e incentivos à movimentação do mercado gamer. As 

Organizações brasileiras de esporte eletrônico estão à procura de profissionalização, buscando 

referências com as Organizações mundiais, assim tornando o cenário do país cada vez maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Fonte: <http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2016/06/sportv-e-sportvcom-transmitem-final-do-cblol-

direto-do-ibirapuera.html>. Acessado em: 10/11/2016. 
76 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/esports/110631-globo-tera-programa-games-esports-apresentado-tiago-

leifert.htm>. Acessado em: 10/11/2016. 
77 Fonte: <http://www.europanet.com.br/esport/>. Acessado em: 10/05/2016. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 NATUREZA, MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa utilizou na metodologia a natureza quali-quantitativa que, segundo 

Michel (2009, p. 39) “considera-se como ‘qualiquanti’ a pesquisa que quantifica e percentualiza 

opiniões, submetendo seus resultados a uma análise crítica qualitativa”. Em suma, foram 

quantificadas as postagens nas redes sociais e qualificadas conforme as formas de interações 

usadas. Para analisar resultados, foi utilizado o caráter dedutivo, deduzindo as intenções de 

interação de cada postagem, por ser uma forma “lógica, segura e que tem a comprovação dos 

fatos” (MICHEL, 2009, p. 61).  

 O método de pesquisa proposto foi a análise de conteúdo, pois, com explica Fonseca 

(2006), é um método sistemático que se baseia em procedimentos que se aplicam da mesma 

forma a todos os conteúdos da análise. O autor complementa que a análise de conteúdo passa 

por três fases: pré-análise; exploração do material; e intepretação. A pré-análise consiste no 

“planejamento do trabalho a ser elaborado, procurando sistematizar as ideias” (FONSECA, 

2006, p. 290). A exploração do material refere-se à “análise propriamente dita, envolvendo 

operações de codificação em função de regras previamente formuladas” (FONSECA, 2006, p. 

290). E a intepretação é o tratamento do resultado obtido. Desta forma, foi com a análise de 

conteúdo que a pesquisadora identificou as formas de interação e posteriormente mapeou-as  

conforme o engajamento dos fãs.  

 Para complementar o método, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que é 

considerada uma técnica híbrida, pois oscila entre o estatístico e o qualitativo, “ora valorizando 

o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador” (FONSECA ET AL., 2006, p. 285). Os interesses da pesquisadora neste trabalho 

são: utilizar as técnicas de análise categorial; avaliação; e enunciação. Sendo que a análise 

categorial visou agrupar as ocorrências e as formas de interação, a análise de avaliação foi 

utilizada para analisar quais formas encontram-se com engajamento dos fãs para ser possível o 

mapeamento delas e a análise de enunciação aconteceu a partir da presença ou não das palavras, 

imagens e hashtags, para o fechamento da pesquisa como um todo.  

5.2 OBJETO DE ESTUDO: PAIN GAMING 

 

A presente pesquisa teve como objeto a Organização PaiN Gaming (Figura 16). Criada 

em 2012, é consolidada no cenário competitivo de jogos eletrônicos com 552 mil fãs no 
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Facebook78, considerada equipe de tradição do eSport brasileiro, por ser a primeira equipe 

fundada na Região Latino-América. Também a maior em número de torcedores do cenário 

brasileiro, como informado no Leguepedia79. A PaiN é a primeira Bicampeã do Campeonato 

Brasileiro de League of Legends (CBLOL), vencendo em 2013 e 2015, e a segunda equipe 

brasileira a se classificar para o Campeonato Mundial de League of Legends (World 

Championship).80 Além disso, a equipe de League of Legends da Organização já conquistou 10 

títulos em campeonatos, entre primeiro, segundo e terceiro lugar.81 

 

Figura 16: Logotipo da PaiN Gaming. 

 

Fonte: <https://hydra-

media.cursecdn.com/lol.gamepedia.com/c/c2/Painrazer.png?version=bab34cf2f5cdada62c36717c7f53656a>. 

Acessado em: 11/11/2016 

 

A PaiN Gaming, é constituída por sete times de jogos eletrônicos, inseridos em três 

gêneros diferentes, sendo eles: League of Legends, Defense of the Ancients 2 (DOTA 2) e Smite, 

do gênero de jogos de estratégia em tempo real, com subgênero MOBA (Multiplayer Online 

Battle Arena ou arena de batalha online de multijogadores); Crossfire e Rainbow Six Siege, do 

gênero de jogos de FPS (first-person shooter ou tiro em primeira pessoa); e o Hearthstone do 

gênero de estratégia com subgênero em CCG online (Collectibles Card Games ou jogos de 

cartas colecionáveis). Todos esses jogos são divulgados, de diversas formas, nas redes sociais 

da PaiN Gaming. 

Os fãs da PaiN são, a maioria, direcionados ao game League of Legends, que lidera a 

preferência mundial com 67 milhões de jogadores em todo o planeta82, e como afirma a 

TechTudo83, é o jogo mais popular de 2015 e com o cenário competitivo bem estruturado em 

                                                 
78 Dado retirado da página do Facebook da PaiN Gaming. Disponível em: <www.facebook.com/paingamingbr>. 

Acessado em: 09/10/2016. 
79 História da PaiN Gaming. Disponível em <http://lol.gamepedia.com/PaiN_Gaming>. Acessado em: 19/04/2016 
80 A primeira equipe brasileira a participar do World Championship foi a KabuM E-Sport em 2014. 
81 http://loleSports.com.br/times/pain-gaming. Acessado em: 22/05/2016 
82 Uma Vida nas Pontas dos Dedos <http://tab.uol.com.br/e-sports/>. Acessado em:14/03/2016 
83 League of Legends: confira as curiosidades do popular MOBA. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/league-legends-confira-curiosidades-do-popular-

moba.html>. Acessado em 14.03.2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Defense_of_the_Ancients


52 

 

nível mundial. Apesar da preferência ao jogo citado, todos os jogos eletrônicos que a PaiN 

Gaming constitui times, têm suas torcidas e/ou fãs. 

Por fim, a PaiN Gaming realiza um trabalho nas redes sociais digitais para interagir com 

seus fãs, divulgar campeonatos e entreter os usuários que os seguem. Por terem uma presença 

digital constante, buscarem recursos de comunicação, criarem sites e formas de comunicação, 

foram a Organização de esporte eletrônico brasileira escolhida para ser analisada pelo presente 

trabalho.  

 

5.3 UNIVERSO E AMOSTRA DE PESQUISA 

 

 O universo da pesquisa são todas as postagens realizadas pela Organização PaiN 

Gaming no Facebook, Twitter e Instagram no mês de julho de 2016, sendo o primeiro mês após 

a final do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Foi escolhido esse mês por 

ter maior variedade de postagem sendo possível identificar diferentes categorias, enriquecendo 

a análise.  

Para a realização da análise, foi escolhido, dentro do universo, uma amostra de pesquisa. 

Essa escolha ocorreu pelo fato de ter uma grande quantidade de postagens realizadas no mês, 

as quais tornariam a análise muita extensa. A escolha da amostra foi realizada elencando uma 

postagem do Facebook, Twitter e Instagram para cada categoria, sendo essas as com maior 

número de curtidas, comentários e compartilhamentos. 

5.4 USOS DOS CONCEITOS DA ANÁLISE 

 

 Para realizar a análise, foi criado pela autora da presente pesquisa um quadro com os 

principais conceitos trabalhados no referencial teórico. Esse quadro servirá para analisar as 

peculiaridades das postagens, podendo iguala-las ou diferencia-las conforme o uso ou não uso 

dos conceitos selecionados por cada categoria: mídia digital; discurso publicitário; e cultura 

gamer: identidade. Essas categorias estarão presentes nas categorias temáticas da análise de 

conteúdo: ação social; comunicação; datas comemorativas; matéria; memória; e sites PaiN. 

Quadro 4 - Tabela dos Conceitos 

Capítulo Conceito Definição Base de Análise 

Mídia Digital Rede Emergente ou 

Afiliação 

 

Redes emergentes geram 

laços de interação entre os 

autores através das 

ferramentas das redes 

sociais. As redes de 

Identificar o tipo de 

cada rede analisada. 
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filiação não criam um laço 

entre autores, mas relações 

não-sociais. 

Mídia Digital Tipos de sites de 

redes sociais: 

propriamente dito 

ou apropriados. 

Propriamente dito tem 

objetivo de propor a 

interação entre os autores, 

que movimentam a mídia 

digital, contribuindo 

também, para a interação 

entre consumidor e 

anunciante. 

Os apropriados são os que 

não surgiram com a 

finalidade de ser uma rede 

social, mas foram 

transformados pelos 

autores para esse fim. 

Identificar o tipo de 

sites de cada rede 

social analisada. 

Mídia Digital Interação Interação ocorre quando se 

tem uma ação reciproca 

entre, no mínimo, dois 

usuários que se comunicam 

por trás da internet. 

Interatividade é uma 

atividade simultânea e 

mútua, entre um usuário e o 

computador, sem a 

necessidade de troca de 

informações. 

Interação x 

Interatividade 

Mídia Digital Engajamento Curtida ou reações + 

compartilhamentos + 

comentários / número de 

fãs x 100 

Cálculo de 

Engajamento. 

Mídia Digital Engajamento A Pirâmide de 

Engajamento separa os 

usuários em categorias de 

engajamento, sendo, em 

ordem crescente: 

observadores, 

compartilhadores, 

comentaristas, produtores e 

curadores.  

Pirâmide de 

Engajamento. 

Discurso 

Publicitário 

Mecanismos do 

Discurso 

Persuasivo  

Automático: Age sobre a 

memória despertando um 

reflexo mental. Racional: 

Age sobre o target de 

forma mista, ou seja, 

utilizam tanto o apelo 

emocional como o racional. 

Sugestivo: desperta no 

público-alvo o desejo pelo 

Tipo utilizado nas 

postagens. 
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produto, motivando-o por 

meio de uma forte 

estratégia de persuasão. 

Discurso 

Publicitário 

Estilo Formal, 

Informal, 

Semiformal. 

 

Formal: utilizado de 

maneira rígida e racional, 

podendo conter uma 

linguagem técnica ou 

informativa. Informal: 

demonstra-se descontraído 

voltado ao apelo 

emocional, podendo levar a 

humanização para o 

discurso. Semiformal: 

disponibiliza a informação 

de maneira clara, com um 

toque de persuasão.  

Uso do estilo para 

mídia digital: 

semiformal. 

Discurso 

Publicitário 

 

Características do 

Discurso 

Publicitário para 

Mídia Digital. 

Foco: básico, o essencial, o 

principal. Individualidade:  

cada postagem tem um 

propósito dentro do todo. 

Funcionalidade: A 

postagem precisa ter função 

para engajar o usuário. 

Cruzamento de 

informações: integrar 

redes sociais e suas 

informações. 

Interatividade: interagir 

com o usuário. 

Verificação se as 

informações têm as 

características 

necessárias para web. 

Discurso 

Publicitário 

 

Tipos de Conteúdo 

de Sites 

Agregado: quando um site 

adquire um pacote de 

informações de outro site. 

Veiculado: quando o site 

utiliza um veículo, que 

pode ser um jornal online 

ou um portal, para agregar 

seu conteúdo a uma 

formatação de dados 

semelhantes. Adquirido: 

quando um site compra 

conteúdo de terceiros. 

Expandido: quando um 

site utiliza a informação de 

outro e ambos entram em 

um acordo para que a 

informação seja encontrada 

de forma que o leitor saiba 

que a informação foi 

retirada do outro site. 

Original: saber criar 

O tipo de Conteúdo 

de Sites de cada rede 

social digital. 
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desdobramentos para a 

arquitetura de informação 

trazendo para o leitor novas 

informações sobre algo. 

Dinâmico: transformar 

uma informação antiga em 

pauta, citando-a em uma 

nova publicação. 

Reciclado: quando o site 

informa a mesma 

informação de várias 

maneiras diferentes, para 

atrair públicos diferentes a 

ler a mesma informação. 

 

Discurso 

Publicitário 

 

Semiótica Imagens, frames, sons, 

vídeos, hashtags, textos. 

Uso de Imagens, 

vídeos, hashtags e 

palavras. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Cultura e Pós-

Modernidade 

Cultura: expressa as 

relações e interações entre 

os membros de uma 

sociedade, sendo o 

resultado da história 

particular vivida por uma 

sociedade.  Pós-

Modernidade: é mutável, 

de forma diária, da mesma 

forma que o sujeito pós-

moderno muda ou 

acrescenta identidades a 

sua existência. 

Verificar formas da 

comunicação da 

PaiN que simbolize o 

universo cultural e 

pós-moderno gamer. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Cultura e 

Identidade 

Cultura Gamer: 

relacionamento especial 

que os jogadores 

estabelecem com os 

videogames. 

Verificar nas 

postagens as 

palavras, termos ou 

construções frasais 

que levem à 

inferência de cultura 

gamer. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Cultura e 

Identidade 
Identidade do sujeito pós-

moderno: é provisório, 

variável e problemático, o 

qual não é unificado por 

um “eu” de cada indivíduo, 

Verificar a inferência 

da identidade da 

cultura gamer por 

parte dos fãs da 

PaiN. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Gamer Gamer: Homens e 

mulheres entre 16 e 14 ou 

25 e 34 anos, que jogam 

jogos eletrônicos de 

estratégia no computador, 

em casa, na casa dos 

amigos ou em lan houses. 

Verificar pelos 

comentários dos fãs, 

se eles se encaixam 

com o conceito de 

gamer pesquisado. 
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Cultura Gamer: 

Identidade 

Fãs e Fandom Fã: é uma pessoa que 

devota uma considerável 

quantidade de seu tempo, 

dinheiro, interesse e 

energia envolvida com 

aquilo que gosta. Fandom: 

conjunto de fãs de um 

determinado produto de 

mídia. 

Presença de fãs ou 

fandons nas 

postagens da PaiN 

Gaming. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Gamificação Gamificação: uso de 

mecanismos de jogos 

orientados ao objetivo de 

resolver problemas práticos 

ou de despertar 

engajamento de um público 

específico. 

Verificar postagens 

que realizam 

gamificação. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Mercado Gamer e 

Mercado do eSport. 

Mercado Gamer: 

Movimento de dinheiro ao 

redor do mundo com 

compra e venda e itens 

gamer. Mercado do 

eSport: Dinheiro 

movimentado ao redor do 

mundo por causa do eSport. 

Verificar quantas 

postagens são 

voltadas para a 

participação da PaiN 

no mercado gamer e 

no do eSport. 

Cultura Gamer: 

Identidade 

Esporte Eletrônico Esporte Eletrônico: 
prática de forma 

competitiva de games 

multiplayers onlines. 

Verificar quantas 

postagens são 

voltadas para a 

participação da PaiN 

no eSport Brasileiro 

e Mundial. 
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6 ANÁLISE 

 

 Nesse capítulo, encontra-se a análise da presente pesquisa. A mesma foi separada em 

duas partes, para poder utilizar de maneira eficaz as informações do Quadro de Conceitos 

exposta no capítulo anterior e as categorias de análise. Foi necessária essa separação uma vez 

que, alguns conceitos são referidos diretamente as redes sociais digitais (Facebook, Twitter e 

Instagram) e outros as postagens realizadas nessas redes. Desta forma, a primeira parte foi 

realizada a análise de cada rede social digital separadamente.  

Já na segunda parte foi descrita as categorias de análise (mídia digital; discurso 

publicitário; e cultura gamer), conforme suas peculiaridades, semelhanças, diferenças e a 

maneira como conduzem cada item do Quadro dos Conceitos. Nesta parte, a análise uniu as 

redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) da PaiN Gaming em cada categoria temática de 

análise (ação social; comunicação; datas comemorativas; matéria; memória; e site paiN). Foi 

utilizado como amostra uma postagem de cada rede social para cada categoria, devido a grande 

quantidade de dados coletados. Porém, em momentos que foram considerados necessários, 

houveram analises de postagens extras. Por exemplo, para complementar algum conceito ou 

saciar dúvidas da pesquisadora durante o percurso de análise.  

6.1 ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

 Conforme os conceitos para rede social digital no Quadro de Conceitos, nessa parte da 

análise foi compreendido para cada rede: o tipo de rede, entre emergente ou de afiliação; o tipo 

de site, entre propriamente dito ou apropriado; e o tipo de conteúdo do site de cada rede. 

Também foi realizado uma análise da pesquisadora sobre cada rede social digital.  

6.1.1 Facebook 

 

 O Facebook foi criado para ser uma ferramenta de troca de informações entre usuários, 

desde seu surgimento dentro da universidade de Harvard até os dias atuais como uma rede de 

proporções mundiais. Na rede, os usuários utilizam diversas ferramentas de interação para se 

comunicarem, por exemplo: fotos; vídeos; textos; likes ou reações; gifs; memes; e avaliações. 

Os usuários apropriam-se das funcionalidades do Facebook para compartilharem seus 

pensamentos, suas viagens, seus gostos ou para acompanharem as empresas favoritas, 

conversando, contribuindo com opiniões, elogios e críticas.  

A rede molda-se diariamente conforme as mudanças das prioridades dos usuários ativos, 

se adaptando e inserindo novas formas de interação exigidas por essas pessoas. As exigências 
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vêm tanto por parte dos perfis pessoais, mas principalmente por parte de empresas presentes na 

rede, que necessitam compreender seu público e agir conforme a identidade desses determina. 

À visto disso, o Facebook é um site de rede social digital propriamente dito e uma rede 

emergente, a qual incentiva a interação entre usuários e entre usuários e empresas.  

 No Facebook as pessoas têm a autonomia de criarem o tipo de conteúdo que desejarem, 

seja como usuários ou empresa. As regras da rede social digital em relação ao o que é publicado 

não interferem na relação de criar um conteúdo original, trazer de outras redes ou compartilhar 

criando cruzamento de informações entre sites e redes sociais. Conhecendo essa afirmação, não 

há como definir os tipos de conteúdo presentes no Facebook, pois, perfis pessoais e páginas 

podem escolher de que forma querem repassar um conteúdo a seus leitores, amigos e 

seguidores.   

6.1.2 Twitter 

 

 O Twitter surgiu como uma inovação de rede social, desafiando os usuários a se 

expressarem utilizando apenas 140 caracteres. No início a rede apresentava poucos recursos de 

interação, era possível: marcar pessoas em tweets com a utilização do “@”; criar hashtags; 

enviar mensagens privadas; e o formatado básico de textos até 140 caracteres. Atualmente, a 

rede proporcionada outras distintas formas de interação, como:  publicar fotos, vídeos, gifs e 

memes; criar um acontecimento na aba Momentos, criar listas de perfis de usuários para 

adicionar uma timeline personalizada; e entre outras. Percebe-se que a rede buscou integrar nas 

publicações as novidades geradas pelos usuários pós-modernos, igualmente como o Facebook 

fizeste. 

 É importante ressaltar que de 2006 a 2014, o Twitter não tinha um espaço apropriado 

para empresas, uma vez que não era possível mensurar os resultados dos tweets analisados. 

Também, as formas de patrocínios eram limitadas. Após essa data, a rede reformulou as 

métricas para patrocínio e modificou o layout do site, para tornar atrativa a comunicação entre 

usuários e empresas. Atualmente, todos os usuários do Facebook têm acesso ao engajamento 

de suas publicações de forma detalhada, como o total de usuários que visualizaram um tweet, 

quantos clicaram em links, quantos assistiram ao vídeo e entre outros.   

Pontua-se com esses dados que o Twitter é uma rede social digital propriamente dita e 

uma rede emergente, por ser uma rede com o objetivo de gerar interação entre usuários e por se 

preocuparem com a reformulação do site conforme as novidades que o mundo pós-moderno 
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gera. Também, por realizar essas ações, o Twitter obteve como resultado tornar-se uma rede 

social digital significativa para a comunicação das empresas com os usuários. 

Por fim, o Twitter, assim como o Facebook, dá liberdade a seus usuários publicarem nos 

perfis os tipos de conteúdo que desejam. Não há restrições em levar ao site informações criadas 

em outros sites, criar novas informações ou relembrar tweets antigos próprios ou de outros 

usuários. Conclui-se assim que faz parte das redes sociais digitais terem as trocas de 

informações de forma simples e rápida, sendo responsabilidade do usuário definir que tipo de 

conteúdo compartilhará em seu perfil pessoal ou profissional.  

6.1.3 Instagram 

 

 O Instagram é uma rede social digital que prioriza a publicação de fotográficas 

capturadas por seus usuários. Com o passar dos anos, a rede permitiu publicações de imagens 

de outras redes ou capturadas por outras pessoas. Também, habilitou a opção de gravação ou 

publicação de vídeos, realização de montagens pelo aplicativo da empresa chamado Layout e 

criação de gifs personalizados, editados pelo aplicativo da empresa, o Boomerang. 

 Por ser uma rede focada em publicação visuais e audiovisuais, não há a maioria dos 

recursos de interação encontrados em outras redes sociais digitais, pois é necessário o usuário 

publicar uma fotográfica ou um vídeo para comunicar-se com os outros usuários. Mesmo com 

a limitação, é possível os usuários marcarem amigos e empresa com a emprego do “@”, 

encontrarem ou participarem de grupos com a utilização das hashtags, comentarem e curtirem 

publicações e enviarem mensagens privadas. Também, assim como o Twitter, a rede atualizou 

sua métricas para permitir a mensuração de engajamento nos perfis empresariais. 

 Neste contexto, afirma-se que o Instagram é uma rede social digital propriamente dita e 

emergente, pois, mesmo que para haver comunicação seja restritamente necessário algum 

usuário publicar fotografias e vídeos, não deixa de criar interações entre os usuários e entre 

usuários e empresas. Desta forma, a rede permite que os seus usuários, principalmente as 

empresas, usem a criatividade para gerar engajamento dos seguidores. 

 Em relação ao tipo de conteúdo, percebe-se que em seu surgimento, O Instagram 

apresentava preferência de que os usuários criassem conteúdos originais. Porém, com a 

necessidade das pessoas de expressarem os gostos, as culturas, os protestos, os desejos e outros 

aspectos de suas identidades pós-moderna, a rede permitiu a publicação de qualquer tipo de 

conteúdo. Seja agregado, original, dinâmico e todos os outros.     
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6.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS DE ANÁLISE 

 

 As postagens da PaiN Gaming foram separadas em seis categorias temáticas de análise 

(ação social; comunicação; datas comemorativas; matéria; memória; e site paiN). Essa 

separação foi realizada através das semelhanças ou igualdades de formato ou de objetivo das 

postagens, pré-analisadas pela pesquisadora. As categorias receberam os seguintes títulos: ação 

social; datas comemorativas; interação; matéria; memória; e site PaiN. Essas categorias foram 

aplicadas igualmente nas três redes sociais digitais: Facebook; Twitter; e Instagram. Nessa parte 

da análise foi aplicado os conceitos presentes na Tabela de Conceitos para cada categoria de 

análise. 

6.2.1 Ação Social 

 

 A categoria Ação Social refere-se aos projetos sociais e/ou comunitários realizados pela 

Organização PaiN Gaming. A ação realizada em julho de 2016 foi uma campanha de doação 

de dinheiro para o Instituto GRAACC84, que ajuda no tratamento de câncer infantil e juvenil na 

cidade de São Paulo – SP. O Instituto tem como paciente uma criança com leucemia chamada 

Manário, jogador de League of Legends e torcedor da PaiN Gaming. Percebe-se que por ficarem 

comovidos com a situação, a organização criou a campanha para que seus torcedores ajudem 

não só no tratamento do menino como das outras crianças e adolescente do Instituto. 

 Os dados coletados para essa categoria são: 

 

 Figura 17 – Dados Coletados da Categoria de Análise Ação Social (Instagram, Facebook e Twitter). 

 

                                                 
84 Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. 
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Fonte: Screenshot das redes sociais digitais da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

 

A interação e interatividade relacionadas a ações sociais, mostram uma diferença 

considerável entre os fãs que apenas visualizaram as publicações, representando os 

observadores da pirâmide de engajamento e os que tiveram reações, representando os 

curtidores, comentaristas e compartilhadores. Essa diferença é notável uma vez que 26 mil fãs 

visualizaram o vídeo do Facebook e apenas 2,7 mil obtiveram alguma forma de engajamento 

sobre o mesmo. Isso é refletivo no cálculo de engajamento, disponível no Quadro 5, que obteve 

resultados fracos nas três redes sociais, em relação as outras categorias. 

 

Quadro 5 – Engajamento das Postagens de Ação Social. 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 2.700+257+89/552.000  0,58% 

Twitter 154+4+20/ 251.000 0,07% 

Instagram 4.493+63/143.000 3,18% 
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 O texto da categoria tem como mecanismo persuasivo o discurso racional, e como 

formato de texto o semiformal, tocando no emocional dos fãs sem sair da formalidade. O texto 

foi escrito desta forma pois a equipe procurou dar liberdade aos fãs. A PaiN quis emocionar o 

público contando a história do menino gamer com leucemia e explicando a importância de doar 

para a instituição GRAACC, mas não focou a publicação nessa questão, para que os fãs possam 

escolher se querem doar ou não para a Instituição. O verdadeiro foco das postagens foi mostrar 

que a PaiN se preocupa e luta por todos seus fãs, dentro e fora dos jogos eletrônicos. Também, 

o discurso mostra que a Organização preza pelo respeito entre os fãs quando enfatiza o fato do 

menino homenageado ter recebido premiações da Riot (desenvolvedora do jogo League of 

Legends) por um bom comportamento dentro do game. Essas informações se interlaçam, pois, 

torna-se necessário tratar bem os outros jogadores, uma vez que não se sabe sobre a saúde física 

e psicológica do jogador. A PaiN procurou mostrar o desejo que sentem para que seus fãs sejam 

respeitosos dentro e fora dos games, que ajudem seus companheiros e sejam uma comunidade 

amigável.  

 De todas as hashtags utilizadas nas três redes sociais, a exclusiva nessa categoria foi a 

“#GOMANARIO”, sendo classificada como a hashtag da campanha. De todas maneiras 

semióticas de representar a campanha, foi escolhida pela Organização a palavra “go” que no 

contexto da cultura gamer inserida no eSport, significa abstratamente que um fã está apoiando 

e torcendo pela vitória de um time, fugindo do significado literal da palavra “go” que significa 

“ir” em inglês. Dessa forma a PaiN inverteu as posições e mostrou que está torcendo pela vitória 

do menino na luta contra o câncer.  

 O discurso mostrou-se equilibrado nessa categoria em questão das características para 

mídia digital. Cada postagem obteve suas respectivas individualidades, seu foco e sua função 

exata dentro do contexto geral de cada rede. Houve interação entre as redes, uma vez que foi 

replicada as informações sobre o GRACC. Também houve interação com os fãs nas respostas 

das perguntas e elogios feitos em todas as postagens.  

 Por ser uma categoria que visa o lado humano da PaiN, não houve, nem por parte da 

PaiN nem por parte dos fãs, informações ou comentários relacionados ao mercado gamer ou ao 

esporte eletrônico, muito menos o emprego da gamificação nas publicações. Também a cultura 

gamer foi encontrada nas postagens no discurso persuasivo, mas, foi utilizada como uma fonte 

de informação para as identidades gamers.  

A falta de utilização de cultura gamer também não foi realizada pelos fãs, pois a maioria 

dos comentários são manifestos de orgulho pela Organização, como é possível ver na Figura 
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(18). Nesses comentários os fãs utilizam bordões como “PaiN não é modinha, PaiN é tradição” 

ou demonstram a paixão que sentem por uma empresa que pensa em seus fãs dentro e fora do 

jogo. 

Figura 18 – Comentários dos fãs da PaiN na categoria Ação Social. 

 

Fonte: Screenshot da Página do Facebook da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

  

Conclui-se, que a categoria Ação Social é específica e pouco comparável com as outras 

categorias, por não apresentar indícios fortes de representação gamer em suas postagens. É uma 

categoria com um discurso publicitário bem resolvido que revigora a imagem da PaiN Gaming 

diante aos fãs. Desta forma, sendo uma categoria importante para manutenção ou para 

prospecção de fãs, pois, mesmo que não obtenha engajamento alto, ajuda aos fãs a 

compreenderem os objetivos da Organização dentro e fora do cenário do esporte eletrônico. 

6.2.2 Comunicação 

 

A categoria Comunicação refere-se a todos os temas que comunicam algo relacionado 

às equipes da Organização para os fãs. As postagens coletadas em julho de 2016 são 

comunicando: 
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 A inserção de novos vídeos no canal da Organização no Youtube; 

 As transmissões ao vivo dos jogadores das equipes no canal da Organização no site 

Twitch; 

 As transmissões ao vivo nos canais dos jogadores da PaiN Gaming no site Twitch; 

 Sobre o dia-a-dia dos jogadores em época de treino ou descanso. 

 

Essa é a categoria com maior número de postagens nas redes, completando mais de 100 

no Twitter, 18 no Facebook e 11 no Instagram. Na maioria dos casos a mesma comunicação foi 

replicada em postagens nas três redes sociais digitais. Nota-se com o número de publicações 

que comunicar-se com os fãs é essencial para a Organização, seja para a visualização de 

conteúdo criado pela PaiN, seja para mostrar o dia-a-dia dos jogadores. 

Os dados coletados para essa categoria são: 

 

Figura 19 – Dados Coletados da Categoria de Análise Comunicação (Instagram, Facebook e Twitter). 
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Fonte: Screenshot das redes sociais digitais da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016.  

  

Em relação a interação e interatividade, novamente, os fãs da PaiN utilizam mais da 

interatividade do que da interação com a empresa. Isto está diretamente relacionado com o 

número de usuários na fase de observação de engajamento presentes nas redes. Esses usuários, 

mesmo sendo fãs que curtem e acompanham a PaiN nas redes sociais digitais, eles não 

apresentam vontade de criar um nível de engajamento maior que a observação, seja com a marca 

ou até mesmo com publicações em geral. Porém, mesmo com esse número elevado de 

observadores, essa categoria apresentou uma boa quantidade de respostas dos fãs. Nos dados 

da análise, as postagens do Twitter e Instagram representaram, reciprocamente, 69 e 142 

comentários. No Facebook, a média de curtidas e comentários está equivalente a outras 

categorias mostrando uma constância de comentaristas da rede.  

É visível também que a Organização valoriza os comentaristas, pois é comum 

responderem a maioria dos comentários nas três redes sociais. A PaiN Gaming tem um padrão 

de comentários que procuram gerar essa interação. Nessa categoria, a empresa respondeu 



66 

 

comentários engraçados, com dúvidas e de elogios. Comentários repetitivos ou sem um 

propósito considerado revelador pela PaiN Gaming, não foram respondidos.    

Em questão do cálculo de engajamento, foi possível perceber um equilíbrio nos 

resultados. Os fãs tendem a interagirem de forma parecida entre as redes quando se trata de 

receber um conteúdo feito especialmente para eles. É necessário lembrar que a falta da opção 

de compartilhamento do Instagram torna o cálculo do engajamento maior, como é possível ver 

no Quadro 6. Mas é preciso entender essa questão para comparar com as outras redes sociais. 

Desta forma, apesar de terem um valor parecido entre as redes, não é um engajamento 

completamente satisfatório para a PaiN Gaming.   

 

Quadro 6 – Engajamento das Postagens de Comunicação 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 3.100 + 15 + 81 /522.000 0,61% 

Twitter 31 + 720 + 69 / 251.000 0,32% 

Instagram 6.460 + 142 /143.000 4,6% 

 

Nessa categoria é notável que os fãs utilizam o discurso e a semiótica, aplicados na 

cultura gamer, para buscarem o que almejam. Em diversas postagens do Instagram selecionadas 

para essa categoria, a maioria dos comentários são a replicação da expressão “#VoltaTT”. Por 

exemplo, dos 142 comentários da postagem coletada, apenas três comentários não eram a 

hashtag descrita. Já em outras duas publicações da categoria (encontradas no anexo A) 

apresentaram: 22 vezes a hashtag dos 89 comentários e 172 vezes dos 179 comentários. 

A hashtag é uma forma de comunicação entre os fandons, por ser uma facilitadora 

quando um usuário quer encontrar o que está sendo dito sobre um assunto específico. Também, 

dentro do contexto da cultura gamer, a hashtag é uma forma de chamar atenção e criar uma 

torcida para uma causa, um time, um jogador ou um lançamento dentro do universo dos jogos.  

O primeiro fator analisado é que “VoltaTT” é uma abreviação de “Volta BRTT”, sendo 

“BRTT” o nickname do jogador profissional de League of Legends Felipe Gonçalves. O BRTT, 

na época da coleta dos dados, estava como reserva no time da PaiN, mesmo sendo considerado 

uma estrela do eSport por seu rendimento satisfatório nos últimos anos, tanto na PaiN Gaming 

como em outras equipes. O segundo fator analisado é que os comentários replicados apareceram 

nas postagens cujo na fotografia aparecia o jogador. Os fãs insatisfeitos com a situação do ídolo, 

independentemente dos dados motivos que levou a Organização ter tal decisão, procuraram no 

discurso utilizado nas mídias digitais uma forma de protesto. A Organização não respondeu 
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diretamente ao protesto, mas respondeu alguns comentários na tentativa de acalmar os fãs, 

avisando que o Felipe Gonçalves voltará a ser titular no time de League of Legends em breve. 

Além do protesto, em outras postagens da categoria, os fãs comentaristas mostraram 

uma reciprocidade aos conteúdos realizados pela PaiN para o entretenimento e conhecimento 

dos fãs. Esses comentários buscam uma interação com a empresa em forma de elogios, 

perguntas ou memes, como nos exemplos da Figura 20. 

 

Figura 20 – Comentários dos Fãs na Categoria Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Screenshot dos perfis da PaiN Gaming no Twitter, Facebook e Instagram. Acessado em: 01/08/2016. 
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Ainda pensando no discurso da categoria, é visível nos dados coletados um discurso 

informal, de forma descontraída. Por exemplo, no uso da frase “cola na stream” em vez de 

“venha assistir a stream”. Ou em chamar os jogadores fortes fisicamente, que moram na 

Gaming House85, de “monstros”. Fazendo uma analogia ao meme que circulava nas redes 

sociais de um homem famoso na internet chamado “BamBam”, o qual a fazer exercícios na 

academia fala “vem monstro” diante a câmera.  

O mecanismo de discurso persuasivo utilizado nessa categoria é o sugestivo, pois nas 

três redes sociais a Organização motiva os fãs a interagirem com os conteúdos criados para eles. 

Assim, despertando nos fãs o desejo de fazerem o que a postagem sugere, mas proporcionando 

a sensação que podem escolher se querem ou não acessar a stream, ver o vídeo no Youtube, dar 

boas-vindas a novos jogadores ou até mesmo acompanhar o dia-a-dia na Gaming House. 

As características do discurso publicitário para mídia digital, sendo elas o foco, a 

funcionalidade, a individualidade, o cruzamento de informações e a interatividade, são 

utilizadas de maneira eficaz nessa categoria. Todas postagens têm como função comunicar algo 

aos fãs, e a PaiN comunica sem perder o foco do que está querendo que os fãs compreendam. 

Também, cada postagem apresenta sua individualidade na maneira de discursar dentro de sua 

rede. Essa individualidade é percebida pelo o uso dos elementos semióticos das redes, como 

por exemplo, o uso do “@” no Twitter para marcar um jogador, o uso de fotografias com memes 

nos comentários no Facebook e a espontaneidade no texto escrito no Instagram. Todas 

comunicações são feitas de maneira que há um cruzamento entre as redes, e que incentive a 

interatividade dos fãs. Desta maneira, completando as características do discurso para mídia 

digital. 

A cultura pós-moderna e a identidade dos jovens pós-modernos estão visíveis nessa 

categoria pelo protesto gerado nas redes sociais comentado anteriormente. Nos tempos atuais 

da pós-modernidade, os jovens como usuários das redes sociais, procuram receber as 

informações que consideram essenciais. Desta forma, não aceitam falhas na comunicação entre 

a empresa e os fãs ou ficarem sem resposta de um questionamento. Caso ocorra grandes 

decepções por parte dos usuários, o relacionamento entre a empresa e os fãs se compromete 

tornando um relacionamento abalado. A PaiN, consciente desse fator, tentou confortar a maioria 

dos fãs afirmando a volta do jogador. Mesmo não dando grandes explicações, as quais os fãs 

desejavam, a empresa conseguiu manter um bom relacionamento com seus fãs diante a crise. 

                                                 
85 Lugar onde todos os jogadores de uma Organização moram. Sendo o local de moradia e trabalho. 
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A forma crua da cultura gamer está inserida em segundo plano nas postagens da PaiN 

Gaming nessa categoria. É visível que, em primeiro plano, está a participação da Organização 

no mercado gamer e no mercado do eSport. Conclui-se isso, pois, as comunicações que a 

empresa gera com os fãs são sobre assuntos relacionados a participação da PaiN no universo 

dos jogos eletrônicos. Por exemplo, os vídeos do Youtube divulgados nas três redes sociais, 

apresentam dicas de como melhorar o rendimento com personagens dos games jogados pelas 

equipes da PaiN ou com respostas das dúvidas geradas pelos fãs sobre a vida dos jogadores e 

suas funções dentro de cada game. Mostrando assim a participação na PaiN no mercado gamer.  

Outro exemplo é as postagens sobre o dia-a-dia de um jogador profissional de eSport, 

sendo uma maneira de divulgar o comprometimento da Organização com o mercado do esporte 

eletrônico. O último exemplo está na realização das streams, que mistura a relação da PaiN com 

o mercado gamer e com o mercado do eSport. As transmissões ao vivo são realizadas pelos 

jogadores das equipes da Organização. Nelas, os jogadores da PaiN jogam os respectivos games 

que são contratados para competir, junto, conversam com os fãs, estimulando a conexão desses 

fãs com o game e criam nos fãs a vontade de acompanhar o esporte eletrônico constantemente. 

Apesar das postagens selecionadas para análise não apresentarem características de 

gamificação, há outras postagens da categoria que utilizaram da estratégia. No mês de julho de 

2016, a PaiN Gaming realizou uma maratona de 48 horas de stream, para comemorar a volta 

do patrocínio da empresa de transmissão ao vivo Twitch. Para atrair os fãs, foi realizada 

algumas formas de gamificação, como por exemplo, quem comentasse “#GOPaiN” no chat do 

site, concorria a premiações dos produtos da PaiN. 

Conclui-se que essa é a categoria que dá voz aos fãs, principalmente por ser a categoria 

que apresenta conteúdos produzidos pela Organização para os fãs. Desta forma, é pressentível 

que eles se expressem de uma maneira mais ativa que outras categorias, buscando melhoras, 

exigindo esclarecimentos ou elogiando os conteúdos. Também é compreendido que, para ter o 

retorno da mão de obra realizada pela PaiN por seus fãs, há nessa categoria uma forte persuasão 

no discurso para mídia digital e no discurso semiótico. Esse retorno se dá pela interatividade e 

interação dos fãs observatórios, comentaristas e compartilhadores. Esse apelo é realizado, 

principalmente, para a empresa conseguir levar os fãs do Facebook, Twitter e Instagram para o 

Youtube e o Twitch, além de conseguir uma resposta do rendimento da PaiN na realização de 

conteúdos de entretenimento.   
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6.2.3 Datas Comemorativas 

  

 A categoria Datas Comemorativas refere-se a postagens sobre aniversários de jogadores 

e funcionários, datas comemorativas importantes para o eSport ou até mesmo para os fãs da 

PaiN Gaming. As datas comemorativas coletadas do mês de julho de 2016 nas redes sociais 

digitais foram: o aniversário de um dos jogadores da equipe de League of Legends chamado 

Pedro Valarino, conhecido por seu nickname no jogo “Ziriguidun”; e o Dia Mundial da 

Amizade que ocorreu dia 20 de julho. 

 Os dados coletados dessa categoria são:  

 

Figura 21 – Dados Coletados da Categoria de Análise Datas Comemorativas (Instagram, Facebook e Twitter). 
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Fonte: Screenshot das redes sociais digitai da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

 

 Os dados coletados mostram uma data importante para os fãs da PaiN: o Dia do Amigo. 

As postagens referentes a essa data comemorativa, são as com mais interação entre usuários, 

uma vez que os fãs da PaiN se identificaram com a comemoração da data e marcaram seus 

amigos nas postagens. Essa data comemorativa teve uma frequência maior de marcações do 

que o reparado em outras categorias, por isso o aumento de interação entre usuários. Porém, a 

comemoração do Dia do Amigo não foi suficiente para prender a atenção dos fãs. O cálculo de 

engajamento, disponível no Quadro 7, mostrou um valor muito baixo se comparado com as 

outras categorias. Isso ocorre pois, mesmo que os fãs interagiram mais entre si, acabaram não 

interagindo na mesma intensidade com a marca. 

 

Quadro 7 – Engajamento das Postagens de Datas Comemorativas. 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 3.000 + 13 + 95 /522.000 0,59% 

Twitter 43 + 168 + 32/ 251.000 0,09% 

Instagram 5.817 + 66 /143.000 4,11% 

 

  Os mecanismos de persuasão estão na categoria automático, que é a categoria de mais 

fraca persuasão. Também, o discurso utilizado é o informal, sem ter necessidade de persuadir 

os fãs, apenas lembra-los de algo. As datas comemorativas são usadas pela PaiN Gaming para 

parabenizar ou motivar os seus jogadores e os fãs. Porém, essas postagens não tem a obrigação 

de persuadi os fãs, apenas em mostrar que lembram das datas e que as comemoram. Isso não só 

justifica o baixo engajamento entre fã e empresa como o discurso utilizado pela PaiN.  

Mesmo que a Organização tenha utilizado maneiras fracas de persuasão nessa categoria, 

não há falhas nas características do discurso publicitário para mídia digital. O foco, a função, a 

individualidade, o cruzamento de informações e a interatividade com o público estão presentes 

nas postagens das três redes sociais. Percebe-se essas afirmações uma vez que o texto conversa 

usando a linguagem do receptor e atribuindo as situações empregadas na cultura gamer. Essa 

conversa ocorre nas três redes sociais digitais. Por exemplo, no texto do Twitter, a empresa 
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refere-se a uma situação comum entre jogadores do game League of Legends, discursando de 

maneira divertida e simples, utilizando a circunstância corriqueira para celebrar o dia do amigo.  

Na postagem do Facebook, o discurso informal e divertido encontra-se na homenagem 

de aniversário para o jogador de League of Legends Pedro Vilarinho, conhecido pela 

comunidade gamer por “Ziriguidun”. No texto foi utilizado hifens para uma representação 

semiótica de som, dando sonoridade a palavra “felicidade”, levando a entender que a PaiN 

estava cantando a música “Parabéns Pra Você” para o jogador. Também a Organização 

aproveitou a intimidade com os jogadores e seus fãs para realizar uma brincadeira entre o 

treinador da equipe de League of Legends, o Gabriel Souza, conhecido como “MiT”, com o 

aniversariante. Essa brincadeira foi realizada quando citam que o treinador poderia deixar o 

jogador jogar com o seu personagem preferido no dia do seu aniversário, e depois perguntam 

para os fãs se eles concordam. Essa situação se torna divertida para os fãs, pois, o personagem 

“Brand” não é utilizado no MetaGame86 atual, não sendo possível o aniversariante treiná-lo 

nem mesmo utilizá-lo em competições. Como os treinos dos jogadores são intensos e tratados 

de maneira muito profissional, seria uma forma de deixar o jogador relaxar no dia do seu 

aniversário. 

Percebe-se que a PaiN Gaming se preocupa em ser compreensível com seu público, 

atribuindo elementos da identidade dos fãs e da cultura que estão inseridos. Os fãs se sentem 

confortáveis com a empresa por receberem esse tratamento especializado com base dos seus 

gostos e suas vivências. Desta forma, nessa categoria, os fãs retribuíram a compreensão da 

empresa compartilhando com os amigos as mensagens criadas pela PaiN Gaming ou desejando 

felicidade aos jogadores aniversariantes. 

Pela sistemática utilizada nessa categoria, em não buscar nem obter engajamento forte, 

porém em conversar diretamente com os fãs e os jogadores da PaiN utilizando de maneira eficaz 

a linguagem da cultura gamer, conclui-se que a principal função das datas comemorativas é 

expor o cuidado que a Organização tem em prestigiar e homenagear aqueles que são o motivo 

da existência da empresa: os fãs, os jogadores e os funcionários. Também, entende-se que as 

datas comemorativas não são um formato de postagem realizado com frequência pela PaiN 

Gaming, por ter poucas publicações referente durante o mês de julho, comparando com as 

outras categorias da análise.    

                                                 
86 MetaGame está relacionado com as atualizações dos jogos. Cada vez que os personagens ganham atualizações 

que melhoram ou pioram seu desempenho no jogo, cria-se um padrão de quais personagem estão com atualizações 

que ajudam a vencer uma partida, sendo esses os mais escolhidos para serem jogados. Desta forma, os personagens 

que não estão no MetaGame, raramente são utilizados em jogos oficiais e competitivos do jogo. 
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6.2.4 Matéria 

 

 Essa categoria de análise refere-se a todas as postagens que noticiaram informações 

sobre a PaiN ou sobre o esporte eletrônico brasileiro. Essas matérias jornalísticas foram as 

geradas pela Organização em forma de postagens nas redes sociais digitais ou criadas por 

veículos de comunicação como jornais, revistas, rádios, canais de Youtube, sites e programas 

de TV. No mês de julho de 2016 foi coletado as seguintes matérias: 

 Saída do jogador Ziqueira da equipe de Rainbow Six Siege; 

 Sport TV sobre a Gaming House da PaiN Gaming; 

 Sport TV sobre a jornada do jogador de League of Legends Kami; 

 Sport TV sobre a entrada do jogador Rakin na equipe reserva de League of Legends; 

 A jornada da PaiN no segundo Split do CBLOL; 

 Infográfico do desempenho do novo jogador Rakin em outras equipes; 

 Notícia sobre a semifinal da equipe de Rainbow Six Siege no evento MAX 5; 

 Notícia sobre a final da equipe de Rainbow Six Siege no evento MAX 5; 

 Especial sobre eSport no Profissão Repórter com entrevista de profissionais da PaiN; 

 Reportagem da Veja de São Paulo sobre a visão da PaiN em relação ao lançamento de 

Pokémon Go no Brasil; 

 TV Minuto Rio sobre a campanha da PaiN de doação para o GRAACC; 

 Matéria da TechTudo sobre os esféricos ergonômicos utilizados por jogadores de 

eSport; 

 Folha de Londrina sobre a profissão de jogador profissional; 

 Notícia sobre o jogador de HearthStone da PaiN ser o número 1 no rank americano; 

 Canal Jovem Nerd sobre o CBLOL 2016; 

 

A matéria especial sobre esporte eletrônico no Profissão Repórter, a matéria da Sport TV 

sobre a entrada do jogador Rakin e a matéria da Veja de São Paulo são as notícias presentes nos 

dados coletados. Sendo eles: 
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Figura 22 – Dados Coletados da Categoria de Análise Matéria (Instagram, Facebook e Twitter). 

 

 

 

Fonte: Screenshot das redes sociais digitais da PiaN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

  

Pela quantidade de comentários e compartilhamentos nas três redes sociais digitais da 

PaiN Gaming, mostra-se que houve uma alta interatividade e interação de fãs com a empresa 

nesta categoria. Por exemplo, o Facebook atraiu mais de 13 mil curtidores, 1.053 comentaristas 

e 533 compartilhadores. A rede apresentou o segundo maior engajamento entre todas as 

categorias junto com o Twitter. Já o Instagram liderou o engajamento das categorias com os 

0,12%, como é possível ver no cálculo de engajamento no Quadro 8. Essas informações 
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colocam em evidência que as matérias sobre esporte eletrônico e sobre a PaiN Gaming 

interessam a maioria dos fãs da Organização gerando uma troca constante entre fãs e empresa. 

 

Quadro 8 – Engajamento das Postagens de Matéria. 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 13.000 + 533 + 1.053 

/522.000 

2,79% 

Twitter 16 + 272 + 16/ 251.000 0,12% 

Instagram 6.821 + 43 /143.000 4,8% 

 

 Por tratar-se de matérias jornalísticas, das quais são direcionadas aos fãs do esporte 

eletrônico, não foi necessária uma forte persuasão por parte da PaiN para obter engajamento. 

Sabendo disto, a Organização realizou um discurso semiformal nas três redes sociais digitais, 

comunicando com os fãs de maneira clara e objetiva, sem esforços exagerados para a persuasão. 

Também, utilizaram mecanismos racionais de persuasão, trabalhando com o emocional e 

racional dos fãs para induzi-los a acessarem as matérias. Por exemplo, na postagem do 

Facebook, a Organização explicou sobre as questões técnicas da contratação, e equilibrou a 

seriedade da postagem comentando sobre outras qualidades pessoais do jogador, como na frase 

“um rosto lindo e um sorriso encantador”. Complementa-se o discurso com os recursos 

semióticos presentes nas postagens, os quais foram as hashtags padrões 

#MelhorTorcidaDoMundo, #SemprePaiN e #GoPaiN, comprovando a utilização do texto 

semiformal e racional. 

 A PaiN Gaming concretizou as características do discurso persuasivo para mídias 

digitais com excelência. Como padrão da PaiN em todas as categorias, o foco, a funcionalidade 

e a individualidade esteve presente em todos as postagens. Já pela quantidade de matérias 

realizadas no mês de julho, a PaiN não compartilhou as notícias nas três redes sociais, porém 

percebe-se que as consideradas mais importantes tiveram o cruzamento de informações nas 

redes. Também, apesar das postagens não terem um intuito forte de interação, a empresa 

conversa de maneira correta com os fãs. 

 O esporte eletrônico está em fase de reconhecimento no Brasil, sendo uma novidade 

para a maioria os veículos de comunicação a quantidade de fãs e fandons de eSport presentes 

no Brasil. Por isso as matérias jornalísticas focadas no mercado gamer e do eSport são 

valorizadas pelos fãs, pois são uma forma de as Organizações que torcem serem reconhecidas 

pelo país. Os fãs presentes no Facebook, Twitter e Instagram comprovam a paixão que sentem 
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pelo esporte eletrônico através dos comentários, como nos exemplos dos gerados no Twitter, 

na Figura 23. Percebe-se com essas informações que faz parte da cultura dos fãs de games e 

esporte eletrônico reagir a postagens sobre o universo que pertencem. A PaiN incentiva esse 

comportamento respondendo a maioria dos fãs nas três redes sociais, valorizando o orgulho de 

serem torcedores e apoiadores do eSport.    

 

Figura 23. Comentários dos fãs da Twitter da Categoria Matéria. 

 

 

Fonte: Screenshot do Twitter da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

  

 Os usuários das redes sociais da pós-modernidade reagem positivamente e 

negativamente quando encontram assuntos que estão presentes em suas identidades. A 

categoria Matéria foi a única que contribuiu diretamente com o mercado gamer e com o 

mercado do eSport. Cruzando essas informações, percebe-se, que as matérias jornalísticas 

avivaram nos fãs a vontade de agirem rapidamente nas postagens da PaiN Gaming, o que não 

ocorreu nas outras categorias com tanta intensidade nas três redes sociais. Comprova-se assim 

que trabalhar com assuntos que toquem nos sentimentos dos fãs e interfiram em conceitos já 

criados nas suas identidades, geram um forte engajamento.  

 Estima-se que a categoria Matéria é de extrema importância para os fãs da PaiN Gaming, 

tornando-se então importante para a Organização. Com essa categoria é possível informar sobre 

o crescimento da PaiN Gaming e do esporte eletrônico, dando a chance dos fãs se orgulharem 

do papel que fazem pelo eSport Brasileiro. Não é a categoria que conversa com os fãs com 

discursos semióticos bem construídos ou com fortes estratégias de persuasão, mas é a que 

permite que os fãs encontrarem as notícias que estão sendo geradas pelos veículos de 

comunicação. Desta forma, fãs e fandons podem estimular suas identidades gamers e 

energizarem suas participações no esporte eletrônico.  
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 6.2.5 Memória 

  

A categoria Memória está ligada a postagens realizadas pela PaiN Gaming que lembram 

de acontecimentos passados pelas equipes, jogadores e funcionários. Esses acontecimentos são 

diretamente ligados a eventos, competições, transmissões ao vivo e férias dessas pessoas.  

Os dados coletados dessa categoria são: 

 

Figura 24 – Dados Coletados da Categoria de Análise Memória (Instagram, Facebook e Twitter). 
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Screenshot das redes sociais digitais da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

  

A categoria memória é representada pela hashtag #TBT que significa “Throwback 

Thursday” em inglês e em tradução direta para o português significa “Retornar a Quinta-Feira”. 

A hashtag surgiu quando usuários do Twitter começaram a postar fotos do seu passado nas 

quintas-feiras. Após a popularização da hashtag, as empresas aderiram-na tanto no Twitter 

como em outras redes sociais. Uma dessas empresas foi a PaiN Gaming. Compreende-se que o 

meme foi aderido pela Organização, pois, é uma forma de comunicação que atrai os jovens pós-

modernos e está presente na identidade dos fãs de games. 

Entende-se também que, por ser a primeira empresa brasileira de equipes de esporte 

eletrônico do Brasil, a PaiN Gaming recebeu o título de Organização tradição do eSport 

brasileiro, tendo o grito de guerra “PaiN não é modinha, PaiN é tradição” utilizado pelos fãs 

que acompanham a empresa desde o surgimento. Desta forma a empresa se beneficiou da 

hashtag #TBT utilizando-a para valorizar os fãs tradicionais e estimular a interagirem com a 

Organização. 

A interatividade e a interação dos fãs nas postagens dessa categoria foram baixas no 

Twitter e no Facebook e balanceada no Instagram, como é possível visualizar no Quadro 9. 

Entende-se que a fraca interação ocorreu, pois, as publicações foram voltadas para os fãs antigos 

da PaiN, os quais não são a maioria. Pensando nisso, não é possível julgar como uma categoria 

com fraco engajamento, contudo como uma categoria focada em dar atenção a um grupo 

específico de fãs. Mesmo com o direcionamento aos fãs tradicionais houve reações, 

comentários e compartilhamento de fãs que conheceram a equipe recentemente. Por exemplo, 

a postagem do Instagram obteve mais de 6 mil curtidas entre fãs tradicionais e recentes. É 

possível identificar esses fãs através dos comentaristas e compartilhadores, que esporam no 

discurso o tempo que torcem pela PaiN Gaming.        

 

Quadro 9 – Engajamento das Postagens de Memória. 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 4.200 + 45 + 52/522.000 0,82% 

Twitter 2 + 75 + 6/ 251.000 0,03% 
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Instagram 6.610 + 52/143.000 4,65% 

  

 Em relação ao discurso da PaiN Gaming, foram empregados o estilo semiformal e o 

mecanismo persuasivo racional nas três redes sociais digitais, por se comunicarem de maneira 

direta e simples sem deixar de lado o emocional relacionado as imagens postadas. Por exemplo, 

na postagem do Twitter, a Organização publicou uma imagem do jogador de League of Legends 

Thúlio Carlos, conhecido pela comunidade gamer por “SrTT” que significa “Senhor Thúlio”. 

Esse jogador, um dos mais antigos da equipe de League of Legends na PaiN, passou por um 

processo de mudança alimentícia e inclusão de exercícios físicos pela sua saúde física e mental. 

Pensando em elogiar o esforço do jogador, a Organização publicou uma fotografia de 2014 

mostrando-o e comentando com um discurso leve e livre de preconceitos. Também, nessa 

publicação, a empresa cita o jogador chamando-o pelo apelido “Thulinho”, demonstrando o 

carinho depositado ao jogador. 

 Foi percebido que as características do discurso publicitário para mídias digitais foram 

eficazes nessa categoria. Todas as postagens foram replicadas nas três redes sociais 

representando o cruzamento de informações. Todas as publicações obtiveram: funcionalidade, 

consistindo em se comunicar com os fãs tradicionais; foco, considerando que postaram em todas 

quintas-feiras do mês; individualidade, uma vez que eram únicas em cada rede; e interatividade 

com os fãs curtidores, comentaristas e compartilhadores.  

 Compreende-se que categoria Memória colabora com o mercado gamer e de esporte 

eletrônico uma vez que todas as postagens foram remetidas a um momento em que games e 

campeonatos aconteciam, refrescando na memória dos fãs a história do eSport e a evolução dos 

games. Também, embora que a PaiN, em algumas postagens, tenha provocado respostas dos 

fãs com perguntas sobre o passado da Organização, não houve nenhuma utilização de 

gamificação nessa categoria, uma vez que acertar as respostas não formou nenhuma 

recompensa os fãs. 

 Pontua-se também, que essa categoria procura comunicar-se com fãs pós-modernos que 

apresentam em sua identidade o orgulho de torcerem pelo mesmo time por muito anos, sendo 

este um público especifico e segmentado. No eSport, conforme a popularidade das 

Organizações, muitos fãs trocam de time favorito durante os campeonatos ou se consideram 

divididos entre Organizações diferentes, o que não deixa de ser um retrato da cultura pós-

moderna. Porém, essa categoria não busca fidelizar esses fãs, mas homenagear e valorizar os já 

fidelizados e fieis de longa data das equipes da PaiN Gaming.     



80 

 

6.2.6 Sites PaiN 

 

 A categoria Sites PaiN refere-se a todas as postagens ligadas ao e-commerce da PaiN 

Gaming87 e ao site de informações88 (Figura 25). O e-commerce vende artigos personalizados 

da Organização PaiN Gaming como camisetas, jaquetas e acessórios, além de vender os 

produtos da principal patrocinadora: a Razer, vendedora de equipamentos eletrônicos. No site 

há informações sobre as equipes, os jogadores e sobre o cenário brasileiro e internacional. 

 

Figura 25 – Sites da PaiN Gaming 

 

 

Screenshots dos sites soupain.com.br e pain.gg Acessado em: 01/08/2016. 

 

Os dados coletados dessa categoria são: 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Site: www.soupain.com.br 
88 Site: www.pain.gg 
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Figura 26 – Dados Coletados da Categoria de Análise Sites PaiN (Instagram, Facebook e Twitter). 

 

 

 

Fonte: Screenshot das redes sociais digitais da PaiN Gaming. Acessado em: 01/08/2016. 

 

 A categoria Sites PaiN é desequilibrada em relação a interação de fãs nas redes sociais 

digitais, pois enquanto o Facebook tem o maior cálculo de engajamento das categorias, o 

Twitter tem um dos menores. Já o Instagram continua numa média de engajamento, como está 

calculado no Quadro 10. Percebe-se que a PaiN tem como foco para essa categoria engajar fãs 

presentes no Facebook e utilizar as outras redes como apoio e integração de conteúdo. Como 

as publicações do Facebook e Instagram desta categoria foram em formato de vídeo, é possível 
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perceber a diferença dos níveis de engajamento dos fãs de forma mais precisa. Por exemplo, os 

observadores do Facebook seriam os 143 mil fãs que visualizaram o vídeo, os curtidores os 12 

mil curtiram a publicação e os compartilhadores e os comentaristas os quase 2 mil fãs que 

efetuaram essas ações. 

Quadro 10 – Engajamento das Postagens de Site PaiN. 

REDE SOCIAL CÁLCULO RESULTADO 

Facebook 12.000 + 1.924 + 1.641 

/522.000 

2,98% 

Twitter 4 + 101 + 12/ 251.000 0,04% 

Instagram 5.713 + 8 /143.000 4,0% 

  

O mecanismo do discurso persuasivo dessa categoria é separado entre a rede social 

digital Facebook e as redes Twitter e Instagram. Por tratar-se do acesso ao site por parte dos fãs 

e a venda dos produtos disponíveis, a PaiN realizou uma estratégia forte de persuasão na rede 

com maior número de fãs: o Facebook. Por isso, nessa rede o mecanismo foi o Sugestivo. Já no 

Twitter e no Instagram, o tipo de mecanismo é o Racional, pois trataram sobre o lançamento do 

site de forma mista, complementando o discurso emocional com o racional.  

Essa divisão também ocorreu com o tipo de discurso, o qual no Facebook foi utilizado 

um discurso informal e nas outras duas redes o discurso semiformal. Isso é perceptível pois no 

Facebook houve uma humanização na forma que foi escrito o texto e realizado o vídeo da 

postagem, já no Twitter e no Instagram as informações foram claras com um toque de 

persuasão. 

Na postagem coletada do Facebook, o destaque foi o vídeo, o qual utilizou de recursos 

semióticos no discurso visual e sonoro para chamar atenção dos fãs com um estilo comediante. 

No vídeo o jogador da equipe de League of Legends emulou sua voz para a sonoridade ficar 

extremamente aguda e caminhou de forma elegante enquanto falava sobre a promoção dos 

produtos da PaiN no e-commerce. A identidade gamer é marcada por conteúdos de humor, os 

quais os próprios fãs produtores gravam vídeos com montagens e memes para divertir outros 

fãs de seus jogos favoritos. Pensando nisso, a PaiN utilizou a linguagem divertida com conteúdo 

de humor para atrair a atenção de seus fãs ao site e incentiva-los a realizar a compra dos 

produtos em promoção. 

Os dados coletados do Instagram e do Twitter foram sobre a inauguração do site de 

informações da PaiN Gaming. No Twitter a Organização agradeceu aos fãs pela quantidade 

excessiva de acessos no site recém lançado, de uma maneira direta e simples. Na postagem, os 
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recursos semióticos presentes foram as hashtags padrões da empresa, as quais aparecem na 

maioria dos dados coletados. A simplicidade das postagens do Twitter dessa categoria está 

diretamente ligada com o baixo engajamento dos fãs, sendo o menor de todas categorias. 

Já na postagem do Instagram, as informações sobre o site novo foram passadas em 

formato de vídeo. O recurso sonoro escolhido pela PaiN foi a música eletrônica impactante, 

dando a sensação de mistério aos espectadores. Também, foi reproduzido o formato do site, 

explicando de forma didática as informações que os fãs encontrariam ao navegarem pelas 

páginas. No texto da descrição da postagem, a empresa escolheu em repetir as informações que 

seriam encontradas pelas fãs no site, frisando na mente dos fãs os motivos para acessarem o 

site. 

 As características do discurso para mídia digital estão parcialmente completas nessa 

categoria. Houve funcionalidade, individualidade e foco nas postagens coletadas nas três redes 

sociais e a PaiN interagiu com o público respeitando os limites de cada rede. Mas, para ser 

possível analisar o cruzamento de informações foi procurado pela pesquisadora outras 

postagens da categoria que dessem essa resposta. Uma vez que o foco da postagem coletada no 

Facebook foi diferente que das postagens do Instagram e Twitter. Essas postagens extras 

encontram-se no anexo B do trabalho. Com isso, foi encontrado uma postagem no Facebook 

que criou o cruzamento de informações sobre o novo site da empresa, mas não foi encontrado 

no Instagram uma postagem que fale sobre a promoção do e-commerce, apenas no Twitter. 

Com isso há uma falha no cruzamento de informações, por não respeitar a regra imposta de 

comunicar a mesma informação em todas as redes sociais.  

 Nessa categoria não houve um discurso direcionado ao mercado gamer nem o mercado 

do eSport, porém os sites contribuem para essas questões. O site de informações sobre o esporte 

eletrônico e as equipes da PaiN Gaming contribui com o mercado do eSport, levando as notícias 

e as informações para os fãs da Organização e para futuros fãs da modalidade de competição 

brasileira. Também, o e-commerce, por vender os equipamentos eletrônicos da empresa Razer, 

torna-se uma forma de contribuir com o mercado gamer, pois os fãs que compram os 

equipamentos, podem usá-los para jogar os seus games favoritos e para testarem os novos 

games lançados no Brasil. 

 Conclui-se que essa categoria prioriza o contato com os fãs através da rede social digital 

Facebook, por ser a rede com maior quantidade de fãs seguindo a Organização. Com isso, há 

poucas postagens no Instagram e as postagens no Twitter não apresentam engajamento 

satisfatório. É uma categoria que contribui com a cultura gamer, levando os fãs a terem um 

contato com o mercado gamer e do esporte eletrônico. Também, a categoria Sites PaiN se 
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preocupa com a identidade de seus fãs, utilizando as preferências deles nos discursos textuais, 

visuais e sonoros.   

6.3 RESUMO DA ANÁLISE 

 

Esse capítulo apresenta o Quadro 11 com o resumo da análise realizada pela autora em 

relação os principais conceitos de cada categoria, sendo eles: média de engajamento; tipo de 

discurso publicitário para mídia digital; e presença de cultura gamer (dividida em presença de 

discurso gamer, mercado do eSport e geral). O Quadro 11 mostra esses conceitos em cada 

categoria temática analisada. Esse Quadro tem como objetivo esclarecer os principais conceitos 

disponibilizados por casa categoria temática de análise. 

 

Quadro 11 - Resumo Da Análise 

CATEGORIA MÉDIA DO 

ENGAJAMENTO 

TIPO DE 

DISCURSO 

PUBLICITÁRIO 

PARA MÍDIA 

DIGITAL 

PRESENÇA 

DECULTURA 

GAMER 

Ação Social 1,27% Semiformal Fraca Presença Geral 

Comunicação 1,84% Informal Forte Presença de 

Discurso Gamer 

Datas Comemorativas 1,59% Informal Forte Presença de 

Discurso Gamer 

Matéria 2,57% Semiformal Forte Presença do 

Mercado de eSport 

Memória 1,83% Semiformal Forte Presença do 

Mercado de eSport. 

Site PaiN 2,34% Informal e 

Semiformal 

Forte Presença de 

Discurso Gamer 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A intensão desse trabalho foi cruzar as mídias digitais, o discurso publicitário e a cultura 

gamer para compreender como as publicações de uma empresa de esporte eletrônico brasileiro 

interferem na vida de seus fãs. Em outras palavras, como a publicidade contribui para o 

reconhecimento do eSport no Brasil, uma vez que as empresas inseridas na cultura gamer 

conseguem atrair e manter fãs com o uso de recursos discursivos de persuasão. Também, houve 

a intensão de entender como o discurso influência no nível de engajamento dos fãs de uma 

empresa, sabendo que a forma de interação modifica a vontade e a intensidade que os usuários 

curtem, comentam e compartilham publicações.  

 Outra questão buscada foi conhecer os tipos diferentes de gamers brasileiros e fãs de 

esporte eletrônicos. Não há um conceito exato sobre o que é ser um gamer e como os fãs de 

games se comportam. A pesquisadora acredita que não exista essas definições, pois, o público 

jogador e amante de eSport apresentam diversas identidades que os agrupam em grupos 

diferentes. Desta forma, criando inúmeros conceitos sobre quem são os gamers, como eles agem 

e quais conteúdo gostam de receber nas redes sociais digitais. Porém, foi possível com a 

realização dessa pesquisa perceber essas distinções. Há fãs da PaiN Gaming que são 

observadores, discretos. Há os que são apaixonados pelas equipes, torcem constantemente por 

seus jogadores favoritos, buscam o que acreditam ser é melhor para as equipes. Há os que se 

manifestam quando consideram conveniente ou quando são surpreendidos positivamente ou 

negativamente. Esses diferentes tipos de fãs comprovam a dificuldade de criar um conceito 

sobre quem são os gamers, mas quando reconhecidos e estudados por uma empresa, é possível 

trabalhar nas publicações digitais para agradar a maioria.   

 Com a análise, a autora percebeu que não é necessário que todas as categorias de 

publicações apresentem números elevados nos cálculos de engajamento, pois, as publicações 

podem ter como alvo partes segmentadas dos fãs presentes nas redes, como foi o caso da 

categoria Memória utilizada pela Organização PaiN Gaming. O que mostra que todas as 

categorias têm um objetivo em sua existência, seja abranger todo o público, gerando um alto 

engajamento, ou abrangendo uma parcela do público, gerando um baixo engajamento, porém, 

agradando o público escolhido. Também, essas escolhas não ocorrem por acaso. Foi 

compreendido com a pesquisa que é necessário reconhecer todos os tipos de público, o quão 

estão envolvidos na cultura gamer e o quanto conhecem sobre o esporte eletrônico. Desta forma, 

desenvolve-se estratégias para valorizar os fãs fanáticos, os que necessitam de mais 

conhecimento, os que precisam de atenção constante, os que querem conhecer o lado humano 
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de uma empresa e para outros tipos de fãs. A PaiN Gaming conseguiu, com seis categorias, 

interagir com diversos tipos de fãs, utilizando o discurso necessário para agrada-los e engaja-

los. 

 Também foi percebido com a análise que o tipo de discurso publicitário mais utilizado 

pela PaiN Gaming nas categorias foi o discurso semiformal, sendo o tipo considerado o mais 

adequado para as redes sociais digitais. Esse discurso foi percebido nas três redes sociais 

digitais analisadas, porém, apareceu mais vezes no Facebook. A pesquisadora acredita que a 

escolha de utilizar uma comunicação bem pensada nessa rede aconteceu, pois, é atualmente a 

rede social com maior número de fãs da Organização PaiN Gaming. Já em relação ao 

engajamento, a análise mostrou que a categoria Matéria foi a que mais teve engajamento dos 

fãs. Justamente, pois, foi a categoria que favoreceu a cultura gamer e a que melhorou o 

conhecimento do esporte eletrônico brasileiro diante aos outros brasileiros através da 

importância dada pelos veículos de comunicação. Os fãs por gostarem que o seu objeto 

idealizado seja divulgado e propagado, atribuíram a devida atenção e contribuíram 

representando de forma eficaz os níveis de engajamento comentarista e compartilhador.  

 À vista da cultura gamer e da representação da identidade dos jogadores nas postagens 

da PaiN Gaming nas redes sociais digitais, foi entendido pela pesquisadora que houve níveis de 

utilização do discurso gamer em cada rede social digital. Em todas as categorias o Twitter 

apresentou uma forte presença de cultura gamer em suas postagens, sendo muito difícil a 

compreensão da mensagem por identidades que não estão inseridas nesse contexto. A 

pesquisadora compreendeu que o Twitter foi utilizado como uma rede para aproximar a 

empresa e os fãs de suas equipes por ser uma rede que permite um contato mais direto com 

poucos caracteres. Com isso, os usos intensivos das linguagens textuais e visuais gamer foi a 

forma de contribuir para essa construção de intimidade entre a PaiN e seus fãs.  

Já o Facebook teve uma presença mediana de cultura gamer em suas postagens, podendo 

algumas pessoas pouco inseridas ou não inseridas na identidade gamer compreenderem o que 

estava sendo discursado. Compreendeu-se através da análise que essa escolha foi realizada pela 

empresa pois o Facebook é a maior rede social do mundo, podendo a página ter acesso de 

usuários brasileiros e internacionais. Desta forma, a comunicação deve ser compreendida tanto 

pelos fãs de esporte eletrônico local como de outros países. Por fim, o Instagram, que foi a rede 

social menos movimentada pela Organização PaiN Gaming, obteve uma fraca presença de 

cultura gamer. Por ser uma rede com foco em fotografias a PaiN não soube utilizar todos os 

recursos semióticos pertencentes na identidade gamer nessa rede social. Desta forma, é uma 

rede que permite melhor compreensão de pessoas não inseridas na cultura gamer.     
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 Conclui-se ainda a importância de conhecer a rede social digital que está utilizando para 

interagir com o público alvo. Uma vez que o Facebook, Twiiter e Instagram, mesmo permitindo 

inúmeras formas de interação, apresentam abordagens completamente distintas. É preciso saber 

utilizar de maneira correta os recursos de interação de cada rede social, conhecer as ferramentas 

publicitárias, aprofundar-se nas mensurações das publicações e estuda-las minunciosamente. 

Percebe-se que a PaiN Gaming obteve acertos em como utilizar as redes na maioria das 

publicações realizadas. A eficácia da comunicação e na utilização do discurso persuasivo nas 

redes comprova o porquê de a PaiN ser a Organização com maior número de fãs entre todas as 

equipes brasileiras.  

 Também, foi refletivo pela pesquisadora com a realização desse trabalho que os 

sentimentos envolvidos entre equipes e seus fãs são a gratidão, o respeito e principalmente o 

orgulho. Esses sentimentos foram presentes nas postagens e nos comentários vindo dos dois 

lados, o que mostra que há uma ligação forte que surgiu e se intensificou por causa da paixão 

de ambos pelo esporte eletrônico brasileiro. Esses sentimentos são demonstrados, por exemplo, 

na criação da hashtag #MelhorTorcidaDoMundo por parte da PaiN Gaming, e da hashtag 

#PaiNnãoéModinhaPaiNéTradição por parte dos faz apaixonados e tradicionais da empresa. A 

produção de conteúdo através de desejos, perguntas, dúvidas e curiosidades dos fãs por parte 

da PaiN Gaming, é outra prova dessa troca de sentimentos que une a PaiN a seus fãs. 

 Por fim, com a realização desse trabalho final de graduação, a autora espera que outros 

amantes de games e de esporte eletrônico se aprofundem no tema, criem novas pesquisas com 

novos olhares, contribuindo com o crescimento da pesquisa sobre o cenário gamer no Brasil. 

Tanto o eSport como a pesquisa sobre cultura gamer necessitam de reconhecimento e 

consolidação diante aos brasileiros. Com isso, essa pesquisa é um dos primeiros passos para o 

sucesso publicitário de futuras Organizações e empresas focadas no esporte eletrônico 

brasileiro. Contribuindo para a captação e manutenção de fãs através da interação nas redes 

sociais digitais.        
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ANEXO A 

 
Figura 27: Postagens do Instagram: Categoria Comunicação. 

 

 
 

 
 

Screenshots do Instagram da PaiN Gaming. 
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ANEXO B 

 

Figura 28: Postagem do Facebook sobre o site novo (pain.gg): Categoria Site PaiN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 29: Postagem no Twitter sobre o e-commerce: Categoria Site PaiN. 

 

 
Fonte: Screenshot do Twitter da PaiN Gaming. 


