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A Pesquisa Game Brasil 2020 (PGB2020) é a sétima edição deste 
estudo que procura mapear o comportamento do consumidor 
brasileiro de jogos digitais. As informações coletadas pela pesquisa 
abordam características que apontam diretamente para o hábito 
de consumir os jogos como momento de jogo, tempo e frequência 
de partidas, conhecimento e uso de títulos de games atuais, 
plataformas de uso habitual e preferência, categorias e temas 
preferidos em jogos etc., Também aborda temas que tangenciam 
o consumo de jogos digitais, como o hábito de comer e beber 
durante as partidas. Entre esses assuntos correlatos, a pesquisa 
tem uma sessão dedicada a entender qual é a afinidade que os 
consumidores de jogos em geral possuem de algumas das mais 
conhecidas marcas de consumo, dentro de setores da economia 
que estão bastante presentes no cotidiano (detalharemos quais 
foram mais à frente). A PGB2020 apresenta estes dados a partir de 
uma metodologia própria que procura entender qual é o afeto que 
os consumidores possuem pelos principais players desses setores.

A proposta de refletir sobre o afeto que jogadores têm com as marcas 
é fundamentada primariamente nas estruturas de trabalho de Phillip 
Kotler e Kevin Keller ao apresentarem modelos de hierarquia de 
comunicação com o mercado e comparar o modelo AIDA com outras 
estruturas semelhantes1. Esse modelo AIDA (Attention, Interest, 
Desire, Action, ou Atenção, Interesse, Desejo e Ação, um anagrama 
que curiosamente funciona em inglês e português) aponta que um 
cliente só chegará a fazer uma compra se ele já atingiu os estágios 
anteriores de relacionamento com esta mercadoria. Intuitivamente, 
significa que alguém não desejará comprar um PlayStation 5 ou um 
XBOX Series X se, antes, não demonstrar interesse pelo produto e, 
antes ainda, tiverem conhecimento sobre sua existência.

_Introdução

1 cf. KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing Management. 14ª. ed. Nova Iorque: Prentice Hall, 2012, p. 481
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David Aaker constrói uma estrutura semelhante ao apontar as 
formas através das quais os ativos de uma empresa alteram o valor 
percebido da marca como um todo2. Na sua proposta, uma marca 
ganha valor através de quatro dimensões: Conscientização, que está 
relacionada com a familiaridade que o consumidor possui com a 
marca; Qualidade percebida, que implica em um relacionamento de 
uso da marca; Associações, ou as imagens, símbolos, personalidades, 
cheiros, sensações etc. que o consumidor associa com a marca; e 
Fidelidade, que representa aquela base de consumidores, geralmente 
heavy users, que são profundamente envolvidos com a marca.

Ambos os conceitos apontam para uma relação entre mercado e 
indústria que está além da compra e venda de mercadorias. Sabemos 
que o mercado de games cresce de modo significativo ano a ano3, 
e que estes números exorbitantes apontam para uma indústria que 
promove um impacto econômico relevante em diversos países, 
tanto pela produção quanto pelo consumo de jogos. Mas esta visão, 
preocupada predominantemente com as possibilidades de venda, 
não é suficiente para abordar o fenômeno cultural do consumo, 
onde a necessidade que é suprida pelos consumidores está além 
da função utilitária dos produtos e serviços oferecidos ao mercado, 
relacionando-se com os signos e símbolos que aquele consumo 
promove (ROCHA, 2005). Ainda que esse seja um fenômeno visível 
em diversas indústrias do consumo, na indústria de jogos digitais, esta 
relação entre as mercadorias, as marcas e seus consumidores parece 
ainda mais marcante: jogadores que fazem fila no dia do lançamento 
de novos games, esperando avidamente pelos lançamentos; gamers 
que pertencem às comunidades digitais da PlayStation ou do Xbox, 
defendendo-os como se fossem seu time de futebol do coração; 
consumidores que usam camisetas estilizadas com o protagonista 
do videogame ou, de modo mais definitivo, que tatuam personagens 
e símbolos de jogos em suas peles porque tais símbolos o ajudam a 
apresentar socialmente a resposta à questão “quem sou eu?”.

Esses fenômenos nos ajudam a ilustrar que a relação entre as ofertas 

do mercado de games e seus consumidores não pode ser medida 
apenas com os números de vendas, pois a preferência por esta ou 
aquela marca envolve atributos que estão além da funcionalidade da 
mercadoria, relacionando-se com os valores dos consumidores, sua 
identidade e seus projetos de vida. Por isso, neste estudo, partimos 
do conhecimento que o consumidor de jogos digitais é um sujeito 
participante da sociedade contemporânea, onde há uma forte 
relevância da cultura do consumo e da mídia e que, assim como 
outros participantes dessa sociedade, possuem particularidades em 
suas opiniões e gostos. A partir desse reconhecimento, procuramos 
entender se existem diferenças significativas entre o comportamento 
de consumo do jogador casual (grupo mais volumoso dentro do 
território brasileiro) e do jogador hardcore.

2 cf. AAKER, JOACHIMSTHALER. Como construir marcas líderes. Porto Alegre: Bookman Editora, 2000, p 28
3 cf. NEWZOO. The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. Overtakes China as the Biggest Market. 

Disponível em https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-

overtakes-china-as-the-biggest-market/. Último acesso em agosto de 2020
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_Sobre o casual gamer
      e o hardcore gamer.

Antes de discutirmos a relação do consumidor de jogos digitais com 
as marcas, precisamos retratar uma importante característica desse 
consumo no Brasil: a divisão entre o que a PGB2020 recorta como 
público casual e hardcore, usando termos comuns da própria indústria 
de jogos, da mídia e, consequentemente, do consumidor, para retratar 
diferenças em relação à identificação com o discurso gamer.

Em suma, chamamos de casual gamer (ou jogador casual, ou apenas 
casual) aquele que tem o hábito de jogar jogos digitais mas que não 
se importa ou não se identifica com o discurso gamer. O hardcore 
gamer (ou jogador hardcore, ou apenas hardcore), ao contrário, 
se identifica e se expressa com ele. Tal discurso é constituído de 
diferentes experiências que surgem direta ou indiretamente do 
contato com os jogos digitais, formando uma espécie de sub-cultura. 
A isso chamamos de discurso gamer. Trata-se de um discurso porque, 
como nos explica Everardo Rocha: 

O consumo é como um código e por ele são traduzidas 

muitas das nossas relações sociais. Os códigos são, em 

certo sentido, algo por meio do qual podemos comunicar 

significados. São sistemas de signos – no caso do consumo 

de grande complexidade – ordenados e convencionados 

de forma a possibilitar construir e transmitir mensagens 

(ROCHA, 2005, p. 136). 

No caso do discurso gamer, trata-se da organização estratégica de 
signos produzidos e replicados ao longo de toda a cadeia produtiva 
de jogos digitais, dos fomentadores, desenvolvedores, publicadores, 
mídia geral, mídia especializada e, especialmente, dos consumidores. 
Uma troca simbólica que está diretamente relacionada com as 
experiências que os jogadores possuem dentro do jogo, mas também 
de diversos fenômenos culturais e sociais que orbitam o consumo 
de jogos digitais. Nosso enfoque é na compreensão do consumo 
simbólico desse jogador enquanto um sujeito que pertence à essa 
cultura e que tem a intenção de se expressar, de se comunicar com 
seus pares e de, consequentemente, construir sua identidade em um 
processo simbiótico com a indústria que lhe oferece os meios para 
construir suas experiências de consumo e, também, de vida.

Isso se dá especialmente em um contexto mercadológico no qual, 
cada vez mais, as marcas mostram uma preocupação em serem 
relevantes para o consumidor. Essa relevância está para além da 
função dos produtos ou da utilidade dos serviços. O consumo é tão 
importante nas nossas vidas que, atualmente, deve se entralaçar com 
os nossos projetos de vida (SEMPRINI, 2006, p. 54). E para que as 
marcas de consumo ocupem de modo pertinente tal conexão com 
esse consumidor, precisam entender as nuances desses perfis já que, 
apesar de serem todos consumidores de jogos digitais, pertencem a 
territórios semânticos diferentes.
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Ainda que todos os jogos digitais tenham em potência a capacidade 
de serem uma máquina produtora de experiências (FRASCA, 2007), 
são principalmente os da grande indústria milionária, mainstream, que 
produz os jogos de maior qualidade da indústria (conhecidos como os 
“Triplos A”) que viabilizam as experiências mais ricas do ponto de vista 
simbólico4. Esses jogos, produzidos principalmente para videogames e 
PCs, possuem diversas barreiras para o consumo dos gamers casuais. 
A primeira, mais evidente, é econômica: os aparelhos de videogame e 
os computadores para jogos não são aparelhos baratos, especialmente 
no Brasil. A segunda, menos visível, é a barreira da interface: jogar 
Call of Duty no teclado usando as teclas WASD, barra de espaço e 
mouse pode ser intimidador para o consumidor desacostumado - o 
mesmo vale para o uso do joystick, com uma dezena de botões, alguns 
sensíveis à pressão, assim como parte dos seus três direcionais, painel 
responsivo ao toque e até sensibilidade ao movimento dos pulsos. 
A terceira, que talvez seja a mais relevante de todas e, curiosamente, 
a menos percebida, é a barreira cultural: uma parte significativa dos 
jogadores possuem o hábito de consumir jogos com grande frequência, 
mas não se identificam com o discurso gamer, que é trocado como 
uma linguagem própria pelos seus participantes com expressões 
como camperado, metroidvania, shooter, engine, MOBA, gg, entre 
outras, sendo reforçada pela própria indústria e comércio dos jogos 
digitais, tanto em hardware quanto em software, que direciona os 
seus esforços de comunicação e marketing exclusivamente para este 
público. 

A descrição dos jogos dentro das lojas digitais, sua categorização, 
publicidade e o padrão estético dos produtos marcados com o título 
gamer recortam de modo muito claro um território do qual a maior 
parte dos jogadores não se sentem pertencentes. As ofertas para esse 
mercado miram em um grupo volumoso e influente, representado 
por 33,5% da população dos jogadores brasileiros. Ao mesmo tempo, 
isso significa que os outros 66,5%, projetado em quase 80 milhões de 
jogadores, estão segregados desse jogo (BLEND NEW RESEARCH, 
ESPM, SIOUX, 2020).

4 Ainda que esses produtos milionários da indústria de games sejam os principais responsáveis pela construção do discurso 

gamer, todos os produtos da indústria fazem parte desse território e podem ser igualmente utilizados para esse fim de construção 

identitária. É possível, inclusive, que os produtos que fogem do mainstream, como experimentos, protótipos e fracassos, ou ainda 

os produzidos pela indústria dos indie games, possam ainda ser mais significativos para a construção identitária, já que podem ser 

estrategicamente utilizados para demonstrar a amplitude de repertório daquele que enuncia, o que pode conferir status dentro 

desses círculos sociais.
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É verdade, como notamos na PGB, que o consumidor hardcore é 
responsável por mais da metade de todo o faturamento da indústria 
dos jogos digitais no Brasil, apesar de representar apenas 1/3 da 
população jogadora. Mas será que ele o faz porque é gamer, ou porque 
os esforços de apresentação e venda de mercadorias se direcionam 
apenas para essa fatia do mercado? O fato é que esse cenário mobiliza 
os profissionais da indústria a segmentar o público de modo grosseiro, 
levando-os inocentemente a ignorar outros milhões de jogadores e 
reforçando um discurso de afastamento do consumo da mídia.

Os dados da pesquisa rompem de modo definitivo com a percepção 
que o jogador de jogos digitais brasileiro é um nicho. Independente 
de ser casual ou hardcore, esse jogador representa uma parte 
significativa da população do Brasil: a cada dez, sete brasileiros 

possuem o hábito de jogar games. Assim, o estereótipo do “gordinho 
nerd” está longe de ser representativo da realidade de consumo de 
jogos digitais no país. Devemos considerar que o consumidor brasileiro 
médio possui no seu cotidiano a cultura do game - participativa, 
instantânea, de resultados mensuráveis e condições de vitória 
claras. Assim, com essa influência midiática, cada vez mais podemos 
esperar consumidores exigindo essa experiência em outras relações 
do cotidiano de consumo. Não por acaso o tema da “gamificação” 
aparece com mais frequência em plataformas digitais, serviços ao 
consumidor e escolas, por exemplo5. Trata-se de uma tentativa de 
se comunicar melhor com um consumidor que já experimentou 
estruturas claras, bem resolvidas, objetivas e agradáveis como os 
games, e que agora se desconectam de situações que não lhes 
proveem tal experiência.

É evidente, pelos dados da PGB, que existem diferenças significativas 
entre o jogador casual e o hardcore. Tais distinções merecem um estudo 
(futuro) mais aprofundado para entendermos de maneira precisa o 
consumo de marcas e o perfil desses dois públicos. Neste artigo, no 
entanto, num recorte mais generalista, procuraremos entender se 
existem diferenças notáveis entre o gosto de jogadores casuais e 
hardcore por marcas que não estejam diretamente relacionadas com 
jogos digitais. É verdade que, na PGB, estamos ainda tateando esse 
território simbólico. Há muito a descobrir ainda. Mas as descobertas 
iniciais e as discussões de preparação para esse território, como a 
importância da cultura do consumo, a influência da cultura da mídia 
e a crítica à cultura do entretenimento, podem aparecer desde agora. 
Só com esse tipo de registro e debate conseguiremos aprofundar 
estes aspectos do comportamento do consumidor e entender as 
atuais, constantes e significativas alterações.

5 Como observado em pesquisa no Google Trends em 25/08/2020, o interesse pelo termo “gamificação” tem aumentado nas 

buscas pelo Google no Brasil, registrando picos de crescimento consecutivo nos seguintes períodos:  fim de maio, metade de 

junho e metade de agosto, onde atinge o pico de interesse.
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_Metodologia BLEND de 
proximidade da marca:  
             aplicação e análise
Na Pesquisa Game Brasil 2020, trabalha-se com a perspectiva de 
consumo dos jogadores. A partir de uma metodologia exclusiva 
da Blend New Research, denominada “Jogo das Marcas”6, buscam 
entender a relação dos jogadores em relação a diversas categorias 
de consumo, tais como serviços financeiros (Bancos e Cartões de 

6 Neste estudo não entraremos nos detalhes metodológicos da PGB. Caso necessário, isso pode ser verificado diretamente no 

site oficial da pesquisa e na sua documentação. Confira https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/ebooks/. Último acesso em 

agosto de 2020.

Crédito), consumo midiático (Plataformas de Streaming, por exemplo) 
e outras de categorias de consumo diário da população brasileira. 
Suas questões pedem para que consumidores classifiquem marcas 
em diferentes setores a partir de cinco atributos: “eliminaria”, “órbita 
distante”, “indiferente”, “meu time” e “defenderia bravamente”. A ideia 
é que o respondente enxergue uma escala de envolvimento de modo 
a facilitar uma classificação do quanto esse sujeito se sente próximo 
ou distante daquela marca. 

Assim, os participantes da pesquisa que afirmaram possuir o hábito 
de jogar jogos digitais (73,4% de uma base de 5.830 entrevistados) 
foram solicitados a responder algumas questões sobre a sua relação 
de afeto com um grupo de marcas pré-selecionadas dos setores de 
apps de carona e de entrega de comida, automóveis, bancos, cartão de 
crédito, cosméticos, energéticos, refrigerantes, snacks e salgadinhos, 
telecom, tênis e televisão. Para este estudo de aprofundamento, 
selecionamos apenas quatro deles: Bancos, Energéticos, Cartões 
de Crédito e Televisões. Essa seleção procura separar 1) setores que 
julgamos importantes para o mercado B2C, bastante presente no 
cotidiano de diversos consumidores, 2) setores que já demonstraram 
ou estão demonstrando interesse mercadológico no público gamer 
e 3) setores da economia que possuem players interessados da 
pesquisa, a fim de tornar esse estudo relevante para os já atraídos 
pelos seus resultados. Para apresentar essa etapa de aprofundamento, 
organizamos um quadro com a síntese das etapas metodológicas de 
análise, descrevendo: as segmentações observadas; as relações com 
as marcas e como interpretamos as respostas em cada um dos seus 
elementos; as médias dos resultados e sua função na interpretação da 
pesquisa e; como se deu cada etapa de análise.
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SÍNTESE DE ETAPAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISE

Segmentação

Relação com 
a marca 

Eliminaria 

Órbita distante 

Indiferente 

Meu time 

Defenderia bravamente 

Média de posição negativa 

Média de Posição positiva 

Média de indiferença 

Médias

Etapas de 
análise

Originalmente o público é separado em seis segmentações: por sexo, grupos de idade, grupos de classe 
social, se o respondente se considera um gamer (hardcore) ou não (casual) e a sua plataforma preferida. 
Nesta análise, recortaremos apenas o resultado geral (Total, referente à soma de todos os segmentos) 
e os gamers para dar enfoque ao olhar.

o respondente tem uma posição clara e desfavorável à marca.

o respondente tem uma posição de algum modo desfavorável, mas não se importa muito com a marca.

o respondente não conhece ou não se importa com a marca.

o respondente tem uma posição de algum modo favorável, mostrando algum tipo de afinidade com ela.

o respondente tem uma posição clara e favorável à marca.

a soma dos resultados em “eliminaria” e “órbita distante”, a fim de evidenciar uma posição negativa em 
geral com a marca, gerou um valor para cada marca. Traçamos a média desses resultados, limitados apenas 
ao segmento do qual cada marca participa, com o objetivo de avaliar a posição desta marca em relação aos 
outros players do setor.

a soma dos resultados em “meu time” e “defenderia bravamente”, a fim de evidenciar uma posição positiva 
em geral com a marca, com o mesmo objetivo da média anterior.

A média de respostas em “indiferente”, dentro daquele setor ou segmento.

Separamos os dados relativos aos setores destacados nesta análise e os organizamos segundo recortes de segmentação previamente levantados no 
questionário quantitativo da PGB.

Fizemos a média das respostas positivas, negativas e de indiferenças em cada setor, comparando tais médias em cada segmentação, com o objetivo de 
evidenciar diferenças de envolvimento com as marcas.

Observamos quais as marcas, dentro de cada categoria, estava acima ou abaixo da média da posição negativa ou da posição positiva, tanto para o público 
geral quanto para o hardcore e o casual. Isso nos dá uma melhor percepção sobre as marcas que possuem mais ou menos afinidade com o consumidor.

Comparamos os dados dos players do setor mais bem posicionados naquele segmento para notar nuances desse envolvimento com cada marca.

Por fim, comparamos os resultados dos perfis casual e hardcore para mapear diferenças e semelhanças em respostas em relação a todos os setores 
destacados.
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_Setor de análise:
    Bancos

Neste setor, observamos que os jogadores casuais têm uma posição 
bastante negativa em relação aos bancos em geral. No entanto, os 
jogadores hardcore se posicionam melhor, tanto a favor das marcas 
quanto contra elas, com média menor de indiferença e, ao mesmo 
tempo, maior média de posição negativa e positiva. Nubank ganhou a 
preferência dos jogadores hardcore e dos casuais, mas conquistou de 
modo mais expressivo os primeiros7.

7 É importante destacar que a margem de erro da PGB é um pouco menor que 3%. Ainda que isso diminua algumas das diferenças 

mais sutis ao ponto de torná-las tecnicamente irrelevantes, nossa intenção com esse estudo de enfoque entre o hardcore e 

casual não é se apegar às particularidades de cada resultado, mas trazer à luz padrões de comportamento. Assim, um resultado 

específico é menos relevante do que vários resultados apontando para um mesmo norte.

Consumidores se sentem mais 

positivos do que negativos 

em relação aos bancos, mas a 

diferença não é muito expressiva

Análise 
comparativa 
qualitativa

Média de 
posição 
positiva

Média de 
indiferença

Média de 
posição 
negativa

Geral

Gamer

Total 29%

28%

29%

39%

42%

35%

32%

30%

36%

Casual

Hardcore

O gamer hardcore tem uma 

posição significativamente mais 

positiva em relação à bancos do 

que os casuais (6pp de diferença)
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A Caixa Econômica Federal é uma marca bastante expressiva para os jogadores casuais. O Banco do Brasil, que tem investido nos últimos anos 
em eSports, fica no terceiro lugar de preferência, com os jogadores hardcore se identificando mais com a marca em geral.

Nubank tem uma posição positiva muito forte com jogadores hardcore, ficando estatisticamente empatado com aqueles que votaram “meu 
time”, o que sugere um discurso convergente com esse público. Os casuais também têm forte afinidade com a marca, mas se posicionaram mais 
em “meu time”.
Como vimos, a Caixa Econômica Federal se mostrou mais pertinente para os jogadores casuais, mas houve mais jogadores hardcore que 
defenderiam bravamente a marca. Curiosamente, a quantidade de jogadores que se posicionam em “eliminaria” também é maior que a dos 
casuais, o que aponta para a seguinte conclusão: o público hardcore é um perfil mais apaixonado, colocando-se com clareza em relação aos seus 
favorecidos e desavenças. 

COMPARAÇÃO DETALHADA DOS TRÊS PLAYERS MAIS BEM POSICIONADOS 
(SOMA DE POSIÇÃO POSITIVA) PARA JOGADORES HARDCORE E CASUAIS

MARCA PERFIL ELIMINARIA
ÓRBITA

DISTANTE INDIFERENÇA MEU TIME
DEFENDERIA
BRAVAMENTE

Hardcore 8,4% 8,8% 22,1% 30,0% 30,6%

Casual 7,5% 8,4% 30,4% 29,6% 24,1%

Casual 10,6% 10,1% 26,8% 38,3% 14,2%

Hardcore 12,7% 10,1% 26,6% 33,4% 17,1%

Hardcore 15,1% 11,5% 29,1% 27,9% 16,4%

Casual 14,3% 11,1% 35,9% 28,6% 10,0%
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_Setor de análise:
    Energéticos

Os consumidores hardcore têm uma aproximação maior às marcas de 
energéticos de modo geral. Isso pode ser reflexo das associações que 
as marcas deste setor fazem frequentemente com esportes e com 
eSports. Os jogadores casuais têm uma percepção semelhante à dos 
consumidores hardcore, mas são menos apaixonados pelas marcas 
que eles.

Considerando o setor, 

consumidores em geral tem 

opinião equilibrada em relação 

aos energéticos

Análise 
comparativa 
qualitativa

Média de 
posição 
positiva

Média de 
indiferença

Média de 
posição 
negativa

Geral

Gamer

Total 31%

32%

29%

38%

41%

32%

31%

27%

39%

Casual

Hardcore

O jogador hardcore tem 

significativa posição mais

favorável aos energéticos. 

Jogadores casuais são

mais indiferentes.
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Novamente, os consumidores hardcore sentem menos indiferença frente as marcas e se posicionam melhor. Em relação ao Red Bull, consumidores 
hardcore que defendem bravamente a marca são aproximadamente nove pontos percentuais maiores que os casuais, mostrando a afinidade que 
a marca tem com os gamers. Em relação à TNT e Monster, gamers hardcore se sentem muito mais próximos dessas marcas do que os casuais.

COMPARAÇÃO DETALHADA DOS TRÊS PLAYERS MAIS BEM POSICIONADOS 
(SOMA DE POSIÇÃO POSITIVA) PARA JOGADORES HARDCORE E CASUAIS

MARCA PERFIL ELIMINARIA
ÓRBITA

DISTANTE INDIFERENÇA MEU TIME
DEFENDERIA
BRAVAMENTE

Casual 18,0% 13,3% 38,9% 20,9% 8,9%

Hardcore 16,8% 9,8% 29,0% 24,2% 20,3%

Casual 15,6% 11,5% 37,8% 26,3% 8,9%

Hardcore 14,5% 10,2% 28,9% 28,6% 17,9%

Casual 12,1% 8,2% 27,9% 31,8% 20,1%

Hardcore 12,5% 7,1% 21,1% 29,9% 29,3%
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_Setor de análise:
  Cartões de crédito

Há uma clara dominância dos cartões Mastercard e Visa em relação 
aos outros cartões quando o assunto é afinidade com a marca para 
jogadores. No entanto, esta é uma das poucas categorias que mostra 
mais afinidade com os jogadores casuais do que com os hardcore. 
Ainda assim, os jogadores hardcore mantém o seu perfil de se 
posicionar mais frente as marcas (menos escolhas em indiferença).

Consumidores se sentem favoráveis 

às marcas de cartão de crédito. 

Vale ressaltar que a média é muito 

impulsionada por Mastercard e Visa.

Análise 
comparativa 
qualitativa

Média de 
posição 
positiva

Média de 
indiferença

Média de 
posição 
negativa

Geral

Gamer

Total 22%

21%

23%

38%

40%

35%

40%

39%

42%

Casual

Hardcore

O jogador casual é mais indiferente 

às marcas de cartão de crédito.

Os jogadores hardcore são um 

pouco mais positivos em relação 

às marcas de cartão – acima da 

média global.
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A Mastercard domina a preferência do consumidor. Junto com Visa, são marcas que possuem uma das mais baixas taxas de negatividade 
(eliminaria ou orbita distante). Ainda assim, existem mais jogadores hardcore que deferenderiam bravamente a Mastercard do que casuais. Isso 
aponta, novamente, para uma característica do perfil do gamer hardcore, que parece mais envolvido com as marcas que consome.

COMPARAÇÃO DETALHADA DOS TRÊS PLAYERS MAIS BEM POSICIONADOS 
(SOMA DE POSIÇÃO POSITIVA) PARA JOGADORES HARDCORE E CASUAIS

MARCA PERFIL ELIMINARIA
ÓRBITA

DISTANTE INDIFERENÇA MEU TIME
DEFENDERIA
BRAVAMENTE

Casual 12,5% 11,0% 40,2% 28,7% 7,7%

Hardcore 13,7% 10,0% 37,2% 26,4% 12,6%

Hardcore 8,7% 5,1% 22,5% 40,2% 23,4%

Casual 4,6% 5,4% 24,8% 46,3% 18,9%

Hardcore 7,3% 5,5% 19,2% 39,1% 28,7%

Casual 4,8% 4,4% 20,0% 47,6% 23,3%
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_Setor de análise:
    Televisões

As marcas de TV possuem altos valores de positividade tanto para 
jogadores casuais quanto para hardcore. As posições das marcas 
são as mesmas para os dois públicos, com dominância da Samsung, 
seguido da LG, Sony e Philips - marcas que possuem taxas de afinidade 
maior que a média do setor. A marca Samsung é mais preferida pelos 
jogadores casuais, que tem uma taxa cinco pontos percentuais maior 
de preferência em relação aos jogadores hardcore. No entanto, mais 
jogadores hardcore mostraram afinidade com a marca Sony e Philips, 
ainda que essa afinidade não altere a posição das marcas no ranque.

No geral, consumidores se sentem 

muito positivos em relação às 

marcas de televisão

Análise 
comparativa 
qualitativa

Média de 
posição 
positiva

Média de 
indiferença

Média de 
posição 
negativa

Geral

Gamer

Total 19%

18%

21%

35%

37%

31%

46%

45%

47%

Casual

Hardcore

Consumidores hardcore se 

posicionam de modo mais 

claro em relação às marcas de 

televisão, com posicionamento 

acima da média na soma 

negativa e na positiva.
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Nota-se que a positividade em relação à marca Samsung é maior entre os casuais. O mesmo vale para a marca LG. Ainda assim, são os hardcore 
que se posicionam mais a favor em relação à Samsung, com mais jogadores defendendo bravamente a marca. Isso revela que as marcas de TV 
são mais relevantes para o consumidor casual, apesar de encontrarmos mais “apaixonados” entre os hardcore. Mas, novamente, ser apaixonado 
parece fazer parte do perfil hardcore de modo geral.
Entre os três players mais bem posicionados no ranque de preferência, a marca Sony é a única que mostra mais carinho dos jogadores hardcore 
do que dos casuais - provavelmente pela sua presença histórica no setor de jogos de videogame com o PlayStation.

COMPARAÇÃO DETALHADA DOS TRÊS PLAYERS MAIS BEM POSICIONADOS 
(SOMA DE POSIÇÃO POSITIVA) PARA JOGADORES HARDCORE E CASUAIS

MARCA PERFIL ELIMINARIA
ÓRBITA

DISTANTE INDIFERENÇA MEU TIME
DEFENDERIA
BRAVAMENTE

Casual 2,9% 2,8% 17,2% 47,6% 29,4%

Hardcore 5,7% 5,5% 16,4% 35,6% 37,0%

Casual 5,5% 5,8% 26,8% 43,3% 18,6%

Hardcore 7,5% 7,0% 24,0% 38,7% 22,8%

Hardcore 6,5% 6,7% 25,5% 35,1% 26,2%

Casual 5,1% 6,0% 30,2% 42,5% 16,3%
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_As marcas mais amadas
Como última comparação, observamos, entre as marcas selecionadas, 
aquelas que tiveram a maior quantidade de votos em “defenderia 
bravamente”, tanto no perfil hardcore quanto no casual. O resultado 
foi o seguinte:

Entre as marcas mais amadas, com mais perfis “defendendo 
bravamente”, a Samsung fica em primeiro com sete pontos percentuais 
acima do segundo lugar. No ranque, ainda participaram Nubank. Red 
Bull, Mastercard, Sony, Visa e LG, demonstrando que possuem uma 
ótima afinidade com o público jogador. Nesta comparação fica evidente 
como o público hardcore é mais apaixonado em geral pelas marcas 
do que o consumidor casual já que, entre os 10 principais resultados 
de “defenderia bravamente”, eles aparecem em 7 resultados.

TOP 10 MARCAS “DEFENDERIA BRAVAMENTE”

SETOR MARCA PERFIL
DEFENDERIA
BRAVAMENTE

SamsungTelevisão Hardcore 37,0%

NubankBanco Hardcore 30,6%

SamsungTelevisão Casual 29,4%

Red BullEnergéticos Hardcore 29,3%

MastercardCartões de crédito

Cartões de crédito

Cartões de crédito

Hardcore 28,7%

SonyTelevisão Hardcore 26,2%

NubankBanco Casual 24,1%

Visa Hardcore 23,4%

Mastercard Casual 23,3%

LGTelevisão Hardcore 22,8%
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Como resultado principal desta etapa da pesquisa, temos a 
confirmação da hipótese: existem diferenças entre os hábitos de 
consumo de marca entre jogadores casuais e hardcore. A primeira, 
mais evidente, está relacionada com o trabalho que algumas 
marcas fazem, direcionando seus esforços de comunicação para 
esse público. É o que vimos com a marca de TV Sony e com os 
energéticos em geral, por exemplo. A Sony é uma marca que está 
muito próxima do consumidor hardcore por conta da sua presença 
na indústria do videogame. Enquanto isso, marcas de energético 
que costumeiramente se associam com esportes expandiram 
suas relações com o público dos eSports, sendo importantes 
patrocinadores de grandes eventos e times. Dessa forma, ganham 
mais votos positivos deste público.

A segunda importante diferença entre a afinidade com marcas entre 
os dois públicos está no nível de envolvimento. Apesar de mostrarem 
gosto ou desgosto pelas mesmas marcas, gamers hardcore 
se demonstram consumidores mais apaixonados, envolvidos, 
posicionando-se mais claramente contra ou a favor das marcas. 
Tivemos apenas duas exceções, com Samsung (em televisões, 
mas com grande presença em eletrônicos em geral) e Mastercard 
(em cartões de crédito) tendo níveis maiores de preferência do 
que o consumidor hardcore. Ainda assim, nestes dois casos, mais 
consumidores hardcore disseram que “defenderiam bravamente” 
essas marcas do que os consumidores casuais, reforçando a hipótese 
do hardcore ser um consumidor apaixonado.

Esse maior envolvimento emocional é notado em todos os setores 
analisados, onde os consumidores hardcore se posicionam mais 
claramente em “defenderia bravamente” e/ou em “eliminaria” do 
que os casuais. Observa-se um padrão no comportamento, onde 
gamers hardcore não são apenas apaixonados por games, mas mais 
envolvidos com todas as marcas que, por diversos motivos, aprecia.

_Observações finais
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Por “paixão” precisamos deixar claro que estamos usando um sentido 
amplo da palavra, que vai além do senso comum relacionado com 
o “gostar intensamente” como cantam muitas músicas populares. 
Usamos paixão como o sentimento exagerado, intenso, que ofusca 
a razão. A nova hipótese que traçamos a partir dos aprendizados 
da PGB é que o hardcore gamer é apaixonado pelas marcas que 
julga importantes, apontando para uma tendência de defendê-
las emocionalmente. Ao mesmo tempo, poderia evidenciar essa 
paixão para aquilo que não gosta, mostrando uma ilógica repulsa. 
Nesse sentido, poderíamos esperar que ter o hardcore gamer ao 
lado de sua marca é ter um fiel escudeiro que se importa menos 
com os benefícios de produto e serviço, custos de tempo, energia 
e financeiros, dando valor a atributos de caráter pessoal, como 
gosto, identidade e memória. Ao mesmo tempo em que esse efeito 
é positivo em termos de comportamento à marca, tê-lo como um 
consumidor insatisfeito pode gerar o mesmo efeito emocional que 
o leva a desejar “eliminar” a marca, como vimos no questionário. 
Em uma situação extrema, pode levar ao fanatismo, um entusiasmo 
excessivo que pode se relacionar com a obsessão ou, em mesma 
potência, intolerância.

Mas de onde vem a paixão do hardcore gamer? Por que ele parece 
mais emocional com relação às marcas em geral? Uma primeira 
hipótese que pode nos direcionar à uma investigação mais detalhada 
envolve o entendimento do jogo digital como um produto midiático 
muito presente no cotidiano infantil. Se as marcas de consumo em 
geral têm dificuldade de se associar com o universo das crianças por 
conta de uma série de restrições, leis e convenções, alegadamente 
construídas por conta de certo abuso das marcas, tantos outros 
produtos midiáticos não passaram pelo mesmo filtro. Muitos 

_Novas hipóteses

desenhos animados e filmes de classificação livre são construídos 
tendo em seu planejamento a estratégia da narrativa transmidiática 
(JENKINS, 2008), associando diretamente a narrativa da mídia a um 
conjunto de brinquedos e outras mercadorias com o objetivo de 
gerar desejo. Os jogos digitais, por sua própria estrutura, são mídias 
envolventes, participativas, em que os jogadores passam horas 
conectados em ação e interação. São máquinas que produzem 
narrativas (FRASCA, 2007) onde o jogador tem o papel ativo de 
transformação do espaço digital. Esse território parece fértil para 
a construção do material que os gamers forjam sua identidade. No 
entanto, essa é uma investigação ainda a ser feita.
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Uma segunda hipótese é que a relação com as marcas e seus 
produtos, serviços, personagens, histórias e outros elementos que 
vão dar estrutura para o seu mundo possível (SEMPRINI, 2006), 
sejam eles direta ou indiretamente relacionados à jogos digitais, 
são mais importantes para a sensação de pertencimento social do 
hardcore gamer do que do casual gamer. Assim, possuir e exibir 
certos objetos, consumir certos produtos, ter certo repertório 
midiático, seguir certos padrões em vestimenta e acessórios, e 
frequentar certos locais, entre outros hábitos de consumo, podem 
ser mais centrais para os diversos círculos sociais (subculturas) que 
compõem a soma do que juntamos grosseiramente em hardcore 
gamer. Essa paixão, portanto, pode vir pela vontade de pertencer a 
algum grupo previamente identificado (de outros hardcore gamer) 
que solicita como moeda de entrada e permanência o consumo 
de determinados símbolos para 1) representar um papel esperado 
dentro daquela sociedade (GOFFMAN, 2011) ou 2) se diferenciar 
(sobretudo) dentro daquele grupo, dintinguindo-se de seus pares 
(BOURDIEU, 1994). Como ilustração, mentalize que um indivíduo 
que jogou o último Assassin’s Creed, usa o teclado gamer da Corsair 

e chama outros jogadores de noob tem mais chances de ser aceito 
pelo círculo social gamer do que o alguém que não reconhece esses 
elementos. Do mesmo modo, o casual gamer que gosta de Candy 
Crush (um jogo muito consumido pelos jogadores casuais8) e não 
converge com as particularidades desse discurso não pertence a 
esse espaço – ou, pior ainda, pode ser uma ameaça à identidade 
do hardcore gamer, já que pode ser confundido com quem está do 
lado de fora da cultura gamer como um membro daquela sociedade. 
A paixão, fruto dessa maior necessidade de posicionamento e de 
evidência do discurso gamer, supera as fronteiras desse círculo social 
e penetra no consumo de tantas outras marcas. Paradoxalmente, 
trata-se um fenômeno implícito, quase invisível, quando falamos 
do consumo de jogos digitais dentro da indústria de produção e 
comércio de games.

Sendo assim, evidenciamos a hipótese que a repulsa ou a admiração 
por uma marca são símbolos para reafirmar uma identidade 
almejada dentro do consumo de jogos digitais, especialmente 
para o hardcore gamer. Cabe às marcas que estão procurando 
atuar estrategicamente nesse mercado e procurando se aproximar 
desses consumidores entenderem que esse título, o status de 
gamer, não é dado para qualquer tipo de jogador, sendo necessário 
o atendimento de uma série de critérios subjetivos e implícitos 
relacionados com o que chamamos anteriormente do discurso 
gamer. Ao mesmo tempo, quando a marca se adequa ao discurso 
gamer, expele do seu mercado a maioria de um público que 
também tem o hábito de jogar, mas pertencem a outras subculturas 
– ainda desconhecidas por nós. Esse fenômeno explicaria o porquê 
da PGB 2020 revelar que 66,5% dos jogadores jogarem em média 
pelo menos uma vez por semana, em sessões de até três horas, 
conhecerem muitos títulos diferentes e terem o game como uma 
das suas principais formas de entretenimento – e, ainda assim, não 
se consideram (hardcore) gamers.

8 Conforme apresentado pela PGB2020 (BLEND NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX, 2020)
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Este método de pesquisa procurou sair dos padrões de observação 
de comportamento frente às marcas, pautadas em métricas 
awareness, para procurar demonstrar relações mais emotivas, que 
aparecem quando o envolvimento do consumidor está para além do 
reconhecimento da existência das marcas.

No entanto, não podemos relevar que o awareness também é um 
ponto importante a ser medido, talvez como etapa necessária para 
este levantamento. Afinal, notamos que parece existir uma relação 
entre as respostas de indiferença e de posição negativa, pois em 
grande parte das respostas, as marcas que receberam muitos votos 
em “órbita distante” e “eliminaria” também ganharam muitos votos 
em “indiferença”. Isso nos faz acreditar que o respondente pode 
ter visto esses termos como uma espécie de sinônimo, ou ainda de 
processo: se ele não conhece esta marca, ela poderia ser eliminada 
já que, para ele, não faz diferença.

A Pesquisa Game Brasil abordou outras marcas nesta etapa da 
pesquisa, e vem coletando resultados sobre essa percepção desde 
2019. Este artigo visa recortar um segmento de um estudo muito 
maior para que possamos levar à luz um fenômeno que chamou a 
atenção ao longo das análises de seus resultados. Sendo assim, este 
recorte procurou destacar as particularidades de consumo de marcas 

_Crítica
   ao método

entre hardcore e casual gamers, entendendo que as diferenças não 
estão no âmbito das marcas apenas diretamente relacionadas ao 
discurso gamer, mas a todo tipo de marca de consumo, revelando 
que esse segmento pode ter mais características comportamentais 
interessantes do que inicialmente imaginamos. Entender como 
funciona essa paixão gamer e suas formas de manifestação podem 
ser úteis para melhor compreender o segmento de mercado mais 
rentável da indústria brasileira de jogos, e descobrir mais sobre esse 
grupo volumoso e segregado pela indústria e pela mídia, nomeado 
jocosamente de casual gamer, como alguém que pouco se importa 
com o jogar – percepção que, como a PGB2020 demonstra, está 
longe de ser verdade.
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Os números do mercado de games crescem de modo significativo ano após ano. Essas informações, porém, não são suficientes para 
entendermos o impacto cultural do consumo de jogos digitais em nosso país. Dessa maneira, este artigo visa compreender o consumidor 
de games como um sujeito participante da sociedade contemporânea, onde há uma forte relevância da cultura do consumo e da mídia. 
Mostramos que, assim como outros participantes dessa sociedade, eles possuem particularidades em suas opiniões e gostos. A partir desse 
reconhecimento, procuramos entender se existem diferenças significativas entre o comportamento de dois recortes de mercado consumidor 
realizados pela Pesquisa Game Brasil 2020 (PGB2020), chamados de gamer casual e gamer hardcore. Os dados e a metodologia utilizadas 
por este texto são provenientes da PGB2020, pesquisa quantitativa de abrangência nacional sobre do mercado brasileiro de games realizado 
pelo Sioux Group através da unidade de negócios Go Gamers, pela ESPM e pela Blend New Research.

Palavras-chave: Consumo; Marcas; Comportamento do consumidor; Games.

_Sobre a Pesquisa Game Brasil
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