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bons jogos”. (Carl Gustav Jung) 



RESUMO 

 

O jogo eletrônico é um tipo de mídia de entretenimento muito recente, se comparada à música 

ou aos filmes, por exemplo; no entanto tem tomado espaço de seus concorrentes nas 

preferências de entretenimento dos consumidores e há anos se consolidou como uma indústria 

multibilionária. Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de decisão de 

compra de um jogo eletrônico; especificamente, estudar como os jogadores avaliam os 

atributos no pós-compra e avaliar como eles percebem os diferentes atributos do jogo. A 

fundamentação teórica da pesquisa envolve conceitos do processo de decisão de compra, 

conceitos mercadológicos de atributo de produto e conceitos específicos de atributos inerentes 

aos jogos eletrônicos. A metodologia da pesquisa, de natureza qualitativa, envolveu 

entrevistas pessoais com a utilização de um roteiro de entrevista semiestruturado dividido em 

duas partes: processo de decisão de compra e atributos do produto. O jogo escolhido para o 

estudo foi The Witcher 3: Wild Hunt, por seus números de venda, notas altas em análises 

profissionais e centenas de prêmios recebidos. Os resultados apontam que o aspecto mais 

relevante do título estudado, foi a quantidade de detalhes em diferentes atributos, o que 

chamou a atenção dos jogadores em momentos anteriores à compra e no pós-compra, 

principalmente, pela composição narrativa e pela construção do mundo aberto do jogo. 

 

Palavras-chave: Decisão de Compra. Atributos de Produto. Jogo Eletrônico. 



ABSTRACT 

 

Compared to music or movies, for example, video games are a very young kind of 

entertainment media; however, it is has been taking its competitors’ space in the entertainment 

consumer’s preferences and, for years now, has consolidated itself as a multi billionaire 

industry. This paper’s objective is to comprehend the buying decision process for a video 

game, specifically, to study how players evaluate attributes in the post-purchase stage and to 

evaluate how they perceive the game’s different attributes. The theoretical foundation of the 

research involves concepts of buying decision process, marketing concepts of product 

attributes and specific concepts of attributes inherent to video games. The methodology of the 

research, of qualitative nature, involved personal interviews that utilized of a semi-structured 

interview script in two parts: buying decision process and product attributes. The game 

chosen for the study was The Witcher 3: Wild Hunt, due to its sales numbers, high ratings in 

professional reviews and the hundreds of awards received. The results point out that the most 

relevant aspect of the title in study was the amount of details in different attributes, which has 

caught the players’ attention in moments preceding the purchase and in the post-purchase 

moment, especially, due to the game’s narrative and open world aspects. 

 

Keywords: Buying Decision Process. Product Attributes. Video Game. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria dos games (ou indústria do entretenimento interativo) tem ganhado 

cada vez mais espaço dentro do mundo do entretenimento; o que duas décadas atrás era 

popularizado como brinquedo e direcionado quase exclusivamente a crianças, hoje é uma 

indústria bilionária que vem ganhando maior espaço no orçamento e nas preferências do 

consumidor. Com a variedade de plataformas e gêneros é cada vez mais difícil encontrar 

alguém que já não tenha tido alguma experiência com jogos eletrônicos. 

Em 2004, ao atingir US$ 35 bilhões no total de vendas mundiais, a indústria de 

games superou a indústria cinematográfica em termos de renda de bilheteria (NOVAK, 2010). 

A indústria de games no mundo arrecadou US$ 83,6 bilhões em 2014, com uma 

projeção de US$ 91,5 bilhões para 2015 e US$ 107 bilhões para 2017, se mantida a taxa de 

crescimento (CANALTECH, 2015). 

Os estúdios produtores e as empresas distribuidoras de games adotam diferentes 

estratégias para seus produtos. Algumas decidem manter lançamentos anuais de suas 

franquias de sucesso como é o caso da série Assassin’s Creed. A franquia tem estado todos os 

anos entre os títulos mais procurados, porém seus títulos são criticados por falhas técnicas e 

falta de cuidado com detalhes, devido à política de lançamentos anuais da francesa Ubisoft. 

Outras empresas preferem ciclos de desenvolvimento mais longos, porém prezando pelo 

polimento de seus títulos, como é o caso da polonesa CD Projekt Red, que decidiu adiar 

múltiplas vezes o lançamento de The Witcher 3: Wild Hunt em prol de um polimento mais 

cuidadoso de seu produto (KAIN, 2014). 

Com a grande variedade de produtos, a maioria dos consumidores passa por um 

processo extenso de escolha de um game. É comum buscar informações na imprensa 

especializada, com análises profissionais e com amigos. Dois títulos de um mesmo gênero e 

plataforma que, a princípio, parecem produtos similares, podem proporcionar experiências 

muito diferentes e causar impressões opostas em um mesmo jogador. 

O objetivo geral deste trabalho é compreender o processo de decisão de compra 

dos jogadores de games, enquanto os objetivos específicos são: entender qual a avaliação dos 

atributos por esses jogadores no pós-compra e avaliar como eles percebem os diferentes 

atributos do jogo. O objeto da pesquisa é o título The Witcher 3: Wild Hunt. 

As informações da pesquisa, classificada como qualitativa, foram obtidas através 

de entrevistas pessoais com compradores do jogo em questão, buscando informações sobre 

suas decisões de compra, sua avaliação pós-compra e sobre suas impressões acerca de 
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atributos específicos do game; foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado com a 

intenção de manter uma conversa com os entrevistados. 

O trabalho está dividido em cinco seções, a primeira sendo uma introdução acerca 

da indústria de games, temática do trabalho e dos objetivos da pesquisa. 

A segunda seção trata do referencial teórico do estudo; são abordadas as etapas do 

processo de decisão de compra, conceitos mercadológicos de atributos de produto e um 

levantamento sobre games como produto, seus elementos relevantes para a pesquisa e uma 

apresentação das características do game em estudo. 

A terceira seção contém uma explanação da metodologia utilizada na pesquisa e 

suas classificações. A quarta seção diz respeito à análise dos dados e resultados obtidos. 

Finalmente, a quinta e última seção contém as considerações finais e o fechamento do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 LEVANTAMENTO TEÓRICO 

 

Esta seção consiste em um compilado teórico acerca dos assuntos a serem usados 

como base para a pesquisa, sendo dividida em três partes: a primeira diz respeito ao 

comportamento do consumidor, a segunda aborda, de forma geral, o conceito de produto e 

seus atributos e a terceira faz uma contextualização a respeito do mercado de games, a 

evolução desse mercado, seus elementos específicos enquanto produtos e um detalhamento 

sobre o título objeto da pesquisa (The Witcher 3: Wild Hunt) com informações de análises 

profissionais da mídia especializada. 

 

2.1 Comportamento do Consumidor 

 

Para melhor entender a importância dos atributos de um produto para o 

consumidor, é preciso observar como esses atributos devem influenciar sua decisão de compra 

e compreender o funcionamento desse processo. 

Las Casas (2008) afirma que comportamento do consumidor é uma matéria 

interdisciplinar da área de marketing que lida, por exemplo, com economia, psicologia, 

sociologia, antropologia e comunicação. 

Mowen e Minor (2003) definem que o comportamento do consumidor é o estudo 

das unidades compradoras e dos processos de troca que envolvem a aquisição, o consumo e a 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

Solomon (2013) caracteriza comportamento do consumidor como o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam 

produtos, serviços, ideias ou experiências que satisfaçam suas necessidades e desejos. 

Já para Blackwell, Engel e Miniard (2005) o comportamento do consumidor é 

definido como as atividades que as pessoas executam quando obtêm, consomem e dispõem de 

produtos e serviços. De forma mais simples, os autores o definem, ainda, como o estudo de 

por que as pessoas compram. 

Solomon (2013) evidencia, ainda, o conceito de Dissonância Cognitiva baseado 

na premissa de que as pessoas precisam de ordem e consistência em suas vidas e o estado de 

dissonância ocorre quando crenças ou comportamentos se tornam conflitantes entre si. Esse 

processo ocorre quando temos de escolher entre dois produtos, onde ambos possuem 

qualidade positivas e negativas, e é amenizado pela decisão de compra, caracterizando o 

processo chamado de Redução da Dissonância Cognitiva, onde o indivíduo procura amenizar 
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a tensão gerada pela dissonância. A tensão gerada é proporcional à complexidade da compra; 

se o objeto de desejo for um item muito caro, o grau de dissonância é consideravelmente 

maior que o aquele gerado em uma compra habitual de alimentos, por exemplo. Esse é o 

conflito pelo qual o consumidor passa ao tentar tomar uma decisão de compra onde deve 

ponderar sobre os ganhos e perdas de cada pacote de benefícios disponível e também quando, 

após a escolha, lida com a ideia de ter obtido as características ruins de um produto e ter 

perdido os benefícios de outro. 

 

2.1.1 Papéis Desempenhados pelo Consumidor 

 

Diferentes indivíduos podem participar do processo de decisão de diferentes 

formas; não é regra, por exemplo, que comprador e usuário final sejam a mesma pessoa. O 

processo de decisão de compra possui várias etapas e é comum a presença de diferentes 

pessoas com diferentes funções dentro dessa sequência de etapas. 

Cobra (2003) especifica três papéis para os consumidores, que podem ser 

caracterizados pela mesma pessoa ou até por três pessoas diferentes, uma para cada função do 

processo, sendo os três papéis: 

a) Usuário: aquele que de fato consome ou usufrui do produto, no caso de um 

game, o usuário é o jogador; 

b) Comprador: nem sempre o comprador é aquele que consome o produto e nem 

sempre é aquele que paga pelo produto. O comprador funciona como o 

represente do consumidor no ato da compra; 

c) Pagador: aquele que supre a necessidade monetária da compra, posição comum 

para chefes de família que suprem as necessidades da família. 

De forma mais abrangente, Las Casas (2008) estabelece cinco possíveis papéis 

para o consumidor dentro do processo de decisão de compra, sendo eles: 

a) Iniciador: aquele que dá início ao processo, pode ser o indivíduo que constata a 

necessidade, mas, por definição, não é obrigatoriamente uma pessoa; um 

comercial pode desencadear o processo de compra; 

b) Influenciador: são aqueles que influenciam a decisão por serem usuários ou 

especialistas, para games é comum procurar uma análise especializada de um 

título antes da decisão de compra; 

c) Decisor: responsável pela decisão, mesmo não sendo o usuário ou comprador; 

d) Comprador: aquele que, de fato, efetua a compra do produto; 
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e) Usuário: usuário final, pode não participar de nenhuma das etapas anteriores. 

 

2.1.2 Processo de Decisão de Compra 

 

A problemática do processo de decisão do consumidor se define pelo conflito 

entre extensão de necessidades e desejos em contraponto a restrições de recursos. Esse 

processo é, de forma geral, guiado mais pelo lado emocional que pelo racional, tendo em vista 

que o ser humano busca constantemente possuir bens que o satisfaçam pessoalmente e bens 

que o tornem aceito e respeitado perante a sociedade (COBRA, 2003). 

Blackwell, Engel e Miniard (2005) propõem um modelo do processo de decisão 

de compra, chamado Modelo EBM, devido aos nomes dos autores.  São sete fases, sendo elas: 

a) Reconhecimento da Necessidade; 

b) Busca de Informações; 

c) Avaliação de Alternativas Pré-Compra; 

d) Compra; 

e) Consumo; 

f) Avaliação Pós-consumo; 

g) Descarte. 

Kotler e Keller (2006), por sua vez, definem o processo de decisão de compra em 

um modelo de cinco estágios, com as seguintes etapas: 

a) Reconhecimento do Problema; 

b) Busca de Informações; 

c) Avaliação das Alternativas; 

d) Decisão de Compra; 

e) Comportamento pós-compra. 

Observando que a visão do processo em cinco estágios é uma forma resumida da 

visão em sete estágios, este trabalho usará como base a definição de Kotler e Keller, por se 

tratar de uma versão mais facilmente aplicável em entrevista. 

 

2.1.2.1 Reconhecimento do Problema 

 

Uma forma de se visualizar a ocorrência dessa fase do processo pode ser 

caracterizada como o momento de discrepância entre a condição real e a condição desejada, 

que tanto pode se originar de uma elevação do nível do estado desejado como pela diminuição 
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da satisfação com o estado real. A percepção dessa divergência pode se originar de diferentes 

fontes, desde necessidades físicas a influências externas dadas por mudanças de paradigmas 

na sociedade. Por serem capazes de pensar, planejar e sonhar, os consumidores são capazes de 

influenciar seu próprio estado desejado; paralelamente, anunciantes tentam direcionar esses 

desejos apresentando seus produtos de forma convidativa (MOWEN E MINOR, 2003). 

Sendo as fontes de estímulos tanto internas como externas, Kotler e Keller (2006) 

salientam que os profissionais de marketing devem identificar o que causa determinada 

necessidade através de coleta de informações entre os consumidores, podendo assim 

desenvolver estratégias de marketing capazes de provocar interesses previamente inexistentes; 

um ponto importante para decisões de compra arbitrárias inerentes, por exemplo, a artigos de 

luxos ou opções de entretenimento (categoria de produto onde games estão inclusos). 

Blackwell, Engel e Miniard (2005) apresentam duas formas distintas como as 

organizações podem influenciar a ativação do reconhecimento da necessidade, como 

apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Reconhecimento Genérico x Reconhecimento Seletivo 
Reconhecimento Genérico da necessidade Reconhecimento seletivo da necessidade 

Quando esforços de venda procuram gerar demanda 

primária (vendas totais de uma categoria de produtos), 
tipo de ação frequente para commodities e produtos 

com baixa diferenciação entre si. 

Ocorre quando o objetivo é convencer o 

consumidor que suas necessidades serão melhor 
atendidas pelo produto de uma marca específica, 

valorizando seus atributos individuais. 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Engel e Miniard (2005) 

 

De forma singular, ambos os conceitos se aplicam ao mercado de games, pois não 

é incomum a ocorrência de campanhas de marketing onde o fabricante de consoles ou 

desenvolvedor de games procura valorizar os games como mídia de entretenimento de forma 

geral, focando, por exemplo, no poder de influência que o jogador tem sobre sua experiência 

com essa mídia ou na diferenciação do indivíduo pela sua escolha dessa mídia “alternativa”. 

 

2.1.2.2 Busca de Informações 

 

Uma vez que se identifica o problema, dá-se início à fase de busca de informações 

acerca de sua possível resolução. O primeiro momento é caracterizado pela identificação das 

possíveis alternativas, a partir disso, a pesquisa pode se ampliar para diversas fontes, o esforço 

nessa busca se mostra proporcional às diferenças entre os benefícios das opções; o 
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consumidor busca informações a fim de melhor compreendê-las e tomar sua decisão final 

(COBRA, 2003). 

Blackwell, Engel e Miniard (2005) dividem esse processo de busca por 

informações entre busca interna, onde o consumidor faz uso de memórias relacionadas e 

conhecimento prévio (normalmente, adquirido em compras anteriores), e busca externa, que 

diz respeito à busca de informações com outros consumidores, anúncios, publicações 

especializadas e qualquer novo conhecimento externo. A ocorrência da busca externa está 

condicionada ao nível de satisfação das informações obtidas com a busca interna, caso o nível 

desejado não seja atingido a busca externa será iniciada. 

Em um paralelo com produtos de entretenimento como games, filmes e livros, é 

possível visualizar como a busca externa é um padrão devido ao fato de que, nesses mercados, 

cada nova obra é um produto diferente, mesmo quando interessados, por exemplo, no sétimo 

título de uma franquia de games, os jogadores irão buscar informações externas acerca do 

novo título por se tratar de outro produto com atributos diferentes. 

Las Casas (2008) afirma que a procura por diferentes fontes depende do tipo de 

decisão. Quanto mais complexa a decisão, mais detalhada é a investigação e vice-versa; esse 

grau de complexidade está relacionado ao número de marcas, lojas, atributos e características 

que envolvem a decisão de compra. Para compras rotineiras, o padrão é que não haja gasto 

com busca de informações por se tratar de um processo de compra repetido com frequência, já 

para compras complexas compensa um gasto maior de tempo na busca de informações. 

Por sua vez, Solomon (2013) define a diferença entre Pesquisa Deliberada e 

Pesquisa Acidental. A primeira é uma forma de pesquisa ativa, onde o indivíduo 

deliberadamente busca informações ou as adquire através de compras anteriores, por 

exemplo; quando o conhecimento é adquirido de forma passiva, através de anúncios, 

campanhas de marketing ou pela convivência com outras pessoas, é caracterizada a pesquisa 

acidental. Para as organizações esse tipo de alimentação constante de informação em 

pequenas doses é beneficial, por se tratar de uma forma de se estabelecer e manter associações 

ao produto ou marca até que essas informações sejam necessárias ao consumidor para sua 

tomada de decisão. 

 

2.1.2.3 Avaliação de Alternativas 

 

O momento de avaliação das alternativas se define pela análise e ponderação 

sobre os benefícios entre os produtos disponíveis, que pode tomar formas diferentes para 
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pessoas diferentes, pois cada um pode estar buscando um benefício distinto. O mesmo critério 

pode eliminar alternativas para um consumidor ou ter pouquíssima importância para outro, 

como, por exemplo, preço ou tempo de entrega. Para as decisões de compra mais complexas 

há um processo de análise e síntese das vantagens de cada produto de acordo com os critérios 

do consumidor. Apesar dos consumidores terem motivações e influências emocionais, o que 

há nesse momento de análise é o componente racional do processo de decisão de compra 

(GIGLIO, 2005). 

Solomon (2013) afirma que para as decisões mais complexas o consumidor 

normalmente avalia várias opções, enquanto que para uma compra rotineira usualmente nem 

há ponderação sobre outras opções além daquela com a qual o consumidor já está 

acostumado. O autor demonstra, ainda, que o consumidor possui conhecimento de um certo 

número de opções mas considera seriamente como opção de compra apenas uma parte desse 

conjunto, denominada como “conjunto de consideração”; um produto ou marca pode se ver 

fora desse conjunto de consideração por vários motivos, seja por lembranças negativas, um 

critério de decisão específico ou, simplesmente, por uma ideia errônea que o consumidor 

possa ter do produto ou marca. Qualquer que seja o motivo, é um trabalho árduo para os 

profissionais de marketing, a tentativa de mudança de uma convicção já estabelecida do 

consumidor. 

Kotler e Keller (2006) evidenciam o modelo de expectativa em relação ao valor, 

que apresenta uma decisão puramente matemática e racional, onde o consumidor, através da 

adoção de pesos para cada atributo, calcula uma média ponderada e estabelece grandezas 

matemáticas para cada opção. Exemplificando a decisão sobre a compra de um game, é 

possível sugerir que um consumidor atribui diferentes graus de importância para jogabilidade, 

história e gráficos, por exemplo. O consumidor, então, atribui valores para cada um dos 

atributos de cada opção e estabelece qual pacote de benefícios se adequa melhor a suas 

necessidades. Vale ressaltar que esse é um modelo teórico que visa exemplificar a 

racionalidade no processo de decisão de compra ao passo que sobrepõe os atributos positivos 

de um produto sobre os negativos em grandezas matemáticas comparáveis. 

Solomon (2013) demonstra, ainda, que os consumidores costumam inserir 

produtos em categorias, essas associações podem fazer a percepção do produto variar de 

acordo com outros produtos com os quais ele é comparado. É responsabilidade dos 

profissionais de marketing entender como os consumidores geralmente agrupam os produtos e 

como eles veem o seu produto específico; campanhas e ações de marketing podem contribuir 

para despertar ou mudar a ideia que o consumidor tem de um produto para um patamar 
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desejado. É comum, por exemplo, a associação de que games para celulares se tratam de 

jogos casuais e com pouca profundidade, nesse caso, um desenvolvedor de um game de 

celular com características mais complexas deve investir na diferenciação de sua imagem 

perante os outros disponíveis na mesma plataforma, a fim evitar que o consumidor tenha uma 

noção errada dos atributos desse jogo. 

 

2.1.2.4 Decisão de Compra 

 

Mesmo esta fase se tratando da porção decisória do processo, o consumidor ainda 

pode desistir ou mudar de ideia. Essas alterações repentinas no processo podem se dar por 

diversos fatores, desde uma súbita constatação de escassez de recursos, passando pela 

possibilidade de falta daquele produto, até a opção por um benefício diferente. Para as 

organizações, o estudo dessa desistência pode revelar alguma deficiência do produto, dos 

vendedores ou do processo de formação de imagem do produto (LAS CASAS, 2008). 

Segundo Blackwell, Engel e Miniard (2005) mesmo depois de se decidir sobre a 

compra o consumidor ainda passa por duas fases dentro dessa parte do processo, na primeira 

ele escolhe qual será o ponto de venda e a segunda fase envolve escolhas, já no ponto de 

venda, influenciadas por um vendedor ou por propagandas dentro da loja. Uma pessoa pode 

passar pelas três primeiras partes do processo seguindo uma intenção de compra e fazer uma 

escolha final totalmente diferente do caminho previsto; diversos fatores podem influenciar 

essa decisão: o trânsito pode influenciar a decisão de qual loja visitar ou, mesmo, a simples 

visão de outro produto na vitrine pode despertar o desejo por esse produto. 

Assael (1998 apud Giglio, 2005) estabelece um modelo onde ocorre a inter-

relação entre duas variáveis: grau de envolvimento e diferenciação entre marcas. Grau de 

envolvimento é definido pela importância dado pelo consumidor àquela decisão, enquanto o 

nível de diferenciação entre as marcas se dá pela percepção do consumidor das diferentes 

marcas disponíveis. 

 

Figura 1 – Modelo de Assael para o Comportamento de Compra 

 Alto Envolvimento Baixo Envolvimento 

Diferenças significativas 

entre as marcas 

Comportamento complexo de compra, 

possibilidade de forte dissonância cognitiva 

Comportamento de compra à 

procura de variedade 

Poucas diferenças entre 

as marcas 

Comportamento de compra com dissonância 

reduzida 

Comportamento habitual de compra 

Fonte: Giglio (2005, p. 145) 
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Assim como nas etapas anteriores, o nível de envolvimento deve ditar o tempo e a 

energia gasta pelo consumidor; uma compra habitual de alimentos não deve exigir muito 

pensamento sobre ponto de venda ou forma de pagamento, diferentemente da compra de um 

automóvel ou, mesmo, um game, por exemplo, que geralmente, em uma situação normal, 

exige que o consumidor realize um extenso processo de pesquisa e avaliação de suas 

alternativas anteriormente ao momento da decisão de compra. 

 

2.1.2.5 Comportamento Pós-Compra 

 

A decisão de compra não define o fim do processo, pois a experiência com o 

produto após a compra é fonte de várias informações para o consumidor, seja para constatar 

satisfação ou insatisfação com o produto, além de adquirir informações para novos processos 

de decisão, seja como influenciador ou decisor (COBRA, 2003). 

Segundo Mowen e Minor (2003) a experiência de consumo é o conjunto de 

conhecimentos e sentimentos experimentados pelo consumidor com o uso do produto, que diz 

respeito a suas ações e experiências durante o período de utilização do produto ou serviço. 

Um estudo desse momento fornece à organização informações mais detalhadas e específicas 

acerca do modo de uso do produto, identificando possíveis falhas de design, benefícios 

desconhecidos pelo próprio fabricante ou novas oportunidades de inovação que anteriormente 

não estariam no radar dos gestores. 

Segundo Kotler e Keller (2006) mesmo depois da compra, o consumidor ainda 

passa por uma dissonância cognitiva e continua a buscar justificativas para sua compra a fim 

de se sentir mais satisfeito com sua escolha; qualquer motivo que o faça se sentir melhor 

sobre sua decisão de escolher aquela marca específica ajuda nesse processo; nesse sentido as 

comunicações de marketing devem proporcionar condições para que o consumidor, de fato, se 

sinta bem com sua escolha. 

Mowen e Minor (2003, p. 221) definem, ainda, que satisfação do consumidor é a 

“atitude referente a um produto ou serviço após sua compra e uso”. Baseando-se no que 

esperavam do produto, os consumidores comparam suas percepções de qualidade e fazem sua 

avaliação daquele produto, emoções positivas ou negativas serão associadas aquele produto 

ou marca e farão parte do conhecimento adquirido pelo consumidor e utilizado em processos 

de compra futuros. 

Após a explanação sobre o comportamento do consumidor e seu processo de 

decisão, o tópico seguinte trata especificamente dos conceitos mercadológicos de produto e 
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seus atributos, observando como é a percepção do consumidor dos produtos que compra e 

como esses atributos influenciam seu processo de decisão de compra. 

 

2.2 Produto 

 

Para uma melhor compreensão dos atributos de produto, antes é preciso um 

entendimento do que de fato é produto. 

De acordo com Cobra (2003) produto é um objeto com características físicas ou 

funcionais sinônimo de mercadoria ou serviço. 

Já para Kotler e Keller (2006, p. 366) produto não é, necessariamente, algo 

tangível e pode ser definido como “tudo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer 

uma necessidade ou desejo”, podendo se mostrar como bens físicos, serviços, experiências, 

eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias. 

Las Casas (2008) complementa afirmando que produto é o objeto principal de 

comercialização, desenvolvido para satisfazer desejos ou necessidades e sua função principal 

é proporcionar benefícios. O autor diferencia, ainda, características de benefícios. 

Características são elementos do produto, como um acessório de um carro, enquanto 

benefícios são as vantagens que as características trazem ao consumidor. O consumidor está 

interessado nos benefícios de um produto, a característica que permite oferecer esses 

benefícios pode não fazer diferença para a decisão de compra. Se uma nova tecnologia 

permite a introdução de uma nova mecânica de jogo em um game, o jogador vai se interessar 

pela nova mecânica e não pelos detalhes técnicos de como ela é possível. 

Sobre percepção, Cobra (2003) relata que a importância do produto para o 

consumidor pode estar relacionada, além dos benefícios centrais, a fatores como familiaridade 

com o produto ou marca, o caráter simbólico ou sentimental, simbolismo social (status, 

prestígio) ou mesmo a situação de compra. É comum que um indivíduo esteja acostumado 

com veículos de certa marca e que, a cada troca de carro, volte a comprar um veículo da 

mesma marca; é possível exemplificar esse aspecto também com um jogador que tenha tido 

um forte envolvimento emocional com um game e que não precise pensar muito para comprar 

o próximo título da franquia. 

Mowen e Minor (2003) apresentam o conceito de Posicionamento de Produto. 

Esse é o processo pelo qual a empresa influencia a percepção do consumidor no que diz 

respeito às características de seu produto em relação aos de seus concorrentes, de forma a 

evidenciar seus atributos de marca e uma imagem definida.  



23 
 

 Classificações 

Kotler e Keller (2006) definem três grupos de produtos de acordo com 

durabilidade e tangibilidade, sendo eles: 

a) Bens não-duráveis: são bens tangíveis que, normalmente, podem ser usados ou 

consumidos uma ou poucas vezes. São consumidos rapidamente e comprados 

com frequência; 

b) Bens duráveis: são produtos que devem ser usados por um certo período de 

tempo, exigem, normalmente, um esforço de venda específico, maiores 

garantias do fabricante e um maior investimento de tempo no processo de 

decisão do consumidor, jogos eletrônicos se encaixam nessa categoria; 

c) Serviços: são produtos intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. 

Exigem maior controle de qualidade, credibilidade do fornecedor e 

adaptabilidade. 

Quanto ao tipo de uso, Cobra (2003) divide produtos entre bens de consumo e 

bens industriais. Produtos de consumo podem ser de conveniência (consumo rápido e compra 

frequente), compra comparada (bens cuja compra é feita mediante análise e comparação entre 

diferentes lojas e/ou marcas) ou de especialidade (produto específicos que requer grande 

esforço de pesquisa e análise para decisão de compra). Produtos industriais podem ser 

equipamentos, instalações, acessórios, suprimentos, componentes e serviços para negócios. 

 

2.2.1 Atributos de Produto 

 

Kotler e Keller (2006) falam sobre diferenciação do produto e seus parâmetros, 

como mais relevantes podem ser citados: 

a) Forma: tamanho, formato ou estrutura física; 

b) Características: podem ser variáveis ou opcionais para um produto, trazem 

benefícios específicos; 

c) Qualidade: existe qualidade de desempenho, que está relacionada ao 

funcionamento básico do produto e que deve estar de acordo com o mercado-

alvo e a concorrência, e qualidade de conformidade, que diz respeito a 

padronização das unidades produzidas do produto; 

d) Estilo: está relacionado ao visual e às sensações passadas ao consumidor. 

Paralelamente, temos o conceito de design, que pode ser definido como o 

“conjunto de características que afetam a aparência e o funcionamento do produto no que diz 
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respeito às exigências do cliente”. As qualidades apresentadas acima fazem parte do conceito 

de design; para o consumidor o design deve permitir que o produto seja fácil de adquirir, 

abrir, utilizar e descartar, além de fornecer ao produto uma estética agradável (KOTLER E 

KELLER, 2006, p. 371-372). 

Zanella (1997 apud Espartel, 1999) adota uma divisão entre três tipos de atributo 

de produto: 

a) Atributos salientes: são aqueles presentes no produto, percebidos pelo 

consumidor, mas que não exercem nenhum tipo de influência sobre o processo 

de decisão de compra; 

b) Atributos importantes: são atributos, além de percebidos, considerados 

importantes pelo consumidor, mas que também não exercem influência sobre a 

decisão de compra; 

c) Atributos determinantes: são percebidos como importantes também, porém 

esses são os que realmente influem sobre a decisão. 

 

2.2.2 Os cinco níveis de Produto 

 

Ao propor uma oferta ao mercado, o profissional de marketing pode pensar em 

seu produto com base em cinco níveis de produto, como exposto por Kotler e Keller (2006); 

cada nível agrega valor e ajuda a formar uma hierarquia de valor para o cliente. 

O primeiro nível é o Benefício Central e está ligado à necessidade ou desejo que o 

cliente procura satisfazer, ou seja, é a função principal do produto; o Produto Básico é a forma 

como o produto se apresenta para executar sua função, enquanto o Produto Esperado é o 

conjunto de características básicas que os compradores esperam daquele produto. No nível do 

Produto Ampliado estão as características que devem superar as expectativas dos clientes e 

que definem os diferenciais em relação aos concorrentes, ou seja, nesse nível ocorre a 

competição.  O quinto e último nível é o Produto Potencial, que, basicamente, diz respeito às 

possibilidades de inovação, ampliação e transformação pelas quais o produto pode passar no 

futuro (KOTLER E KELLER, 2006). 

Kotler e Keller (2006) demonstram o modelo de hierarquia do valor para o cliente, 

em uma abordagem visual, representada na figura a seguir: 
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Figura 2 – Os cinco níveis de produto 

 
Fonte: Kotler e Keller, 2006, p 367 

 

Após a apresentação dos conceitos de atributo do produto de forma geral, o tópico 

seguinte trata de games como um tipo de mídia e de produto, seus elementos específicos e 

sobre o título em estudo. 

 

2.3 Games 

 

Neste tópico serão abordados os conceitos sobre jogos em geral, jogos eletrônicos 

e seus elementos específicos, alvos do estudo. A última parte do tópico aborda The Witcher 3: 

Wild Hunt e suas características como produto. 

 

2.3.1 Conceitos Clássicos e o Amadurecimento do Mercado 

 

Chen e Michael (2006) afirmam que o conceito de “jogo” pode variar de acordo 

com a percepção de cada indivíduo. É difícil encontrar uma definição única para o termo 

“jogo” devido às inúmeras possibilidades do que pode ser caracterizado como jogo 

atualmente. Dependendo do contexto, uma definição possível é a de que um jogo deve 

envolver competição e jogadores ou times buscando uma vitória. Outra visão pode definir que 

um jogo requer regras, mas isso pode ser visto como uma contradição com a ideia de 

diversão, típica do ato de jogar. Dessa forma os autores mostram que podem haver diferentes 

definições para o que é um jogo. 
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Em contrapartida, para Huizinga (2000, p. 3) o jogo “é mais antigo que a cultura” 

e pode ser definido como: 

 

Atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites 

de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de 

tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana” 
(HUIZINGA, 2000, p. 22). 

 

Um jogo se caracteriza por sua distanciação do “mundo real”, se apresentando 

como um mundo ou sistema fechado com suas próprias leis e regras. Um elemento de tensão e 

incerteza domina jogos solitários, onde o jogador deve, a partir de suas habilidades, atingir 

objetivos específicos. O jogo se apresenta como um intervalo na vida cotidiana, fornecendo 

uma satisfação a partir do processo de jogar ou de se atingir os objetivos do jogo; a atividade 

de jogar pode se tornar um acompanhamento, um complemento e, eventualmente, parte 

integrante da vida em geral. A busca por satisfação, por parte do jogador, expande o conceito 

do ato físico de jogar e o aloca em um patamar diferente dos processos biológicos de 

alimentação, reprodução e auto conservação. Dessa forma, ao jogo se atribui valor expressivo 

para o indivíduo em suas associações espirituais e sociais e função cultural na sociedade 

(HUIZINGA, 2000). 

Koster (2005), por sua vez, evidencia como jogos podem servir como poderosas 

ferramentas de aprendizagem; ler sobre uma situação não produz o mesmo tipo de experiência 

de aprendizagem que vivenciá-la, mesmo que em um ambiente virtual e controlado de um 

game. O autor mostra, ainda, que ao ler sobre uma informação o leitor pode fazer as 

associações lógicas de forma razoável e um ótimo leitor deve ser capaz de absorver essa 

informação diretamente para parte subconsciente e intuitiva da mente; no entanto o que um 

livro não consegue reproduzir é a aceleração do processo de familiarização natural como um 

jogo o faz, com a possibilidade de se testar padrões e permutações. Esse conceito de 

associações naturais está diretamente ligado à complexidade e à dificuldade do jogo que, por 

sua vez, está diretamente ligada ao nível de interesse que um indivíduo mantém em um jogo; 

jogos rápidos e simples proporcionam diversão e desafio por tempo limitado, mas um jogo 

eletrônico complexo com um vasto sistema de progressão, por exemplo, deve manter o 

interesse do indivíduo por um intervalo de tempo de grandeza muito maior. 

Os precursores dos jogos eletrônicos atuais são jogos eletromecânicos 

desenvolvidos em bases militares a fim de distrair os recrutas do treinamento rigoroso e jogos 

para mainframes criados em universidades e centros de pesquisa a fim de ajudar estudantes, 

programadores, professores e pesquisadores a relaxar de suas tarefas tradicionais. A partir da 
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década de 1950 os jogos eletromecânicos deram origem a máquinas operadas por moedas 

(fliperamas), que tiveram grande popularidade a partir da década de 1970 e deram origem aos 

consoles domésticos atuais. O outro segmento principal da indústria, derivado dos jogos para 

computadores de grande porte, tomou impulso após a popularização dos computadores 

pessoais; esse foi o nascimento da indústria de jogos para computador (NOVAK, 2010). 

Diferentemente de livros ou filmes, o gênero de um jogo eletrônico não é definido 

pelos aspectos da história, do enredo ou da ambientação; o fator relevante nessa definição é a 

forma como ele é jogado, suas mecânicas, interações e estilo. Novak (2010) define como 

possíveis gêneros de games: Ação (que tem Plataforma, Tiro, Corrida e Luta como seus 

subgêneros), Aventura, Ação-Aventura, Quebra-Cabeça, Games de Representação de Papéis 

(Role-Playing Games ou RPGs), Simulação, Estratégia (dividindo-se em Estratégia Baseada 

em Turnos e Estratégia em Tempo Real) e Game Online Multijogador Massivo (MMOG). 

Games musicais tem se tornado um novo gênero, com suas mecânicas específicas; novas 

tecnologias permitem novos modo de se jogar e, sendo a indústria do entretenimento 

interativo ainda recente e diretamente ligada à tecnologia, o que ocorre é um mercado em 

constante mudança onde o surgimento de novas tendências é frequente. 

Jogadores podem buscar diferentes experiências com um jogo eletrônico. Bartles 

(1996 apud Novak, 2010) apresenta os tipos de jogadores de acordo com seus 

comportamentos. A figura a seguir demonstra esses tipos de jogadores. 

 

         Figura 3 – Tipos de Jogadores, segundo Bartles 

 
           Fonte: Adaptado de Novak (2010) 
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Esses tipos estão de acordo com as ações e motivações do jogador para jogar o 

jogo, que podem variar entre os jogadores de um mesmo título, assim como podem variar de 

acordo o momento de cada jogador; os quatro tipos de jogadores podem ser definidos da 

seguinte forma: 

a) Jogadores Socializadores: gostam de conhecer outros jogadores e estabelecer 

uma comunicação com eles; 

b) Jogadores Predadores: gostam de manipular e desafiar outros jogadores 

interferindo ativamente na experiência dos outros jogadores; 

c) Jogadores Realizadores: gostam de ser desafiados e interagir com o mundo do 

game, normalmente, estabelecendo metas e objetivos; 

d) Jogadores Exploradores: gostam de explorar o mundo do jogo, não apenas em 

referência 

Em outubro de 2015 a receita anual da indústria de entretenimento interativo era 

de aproximadamente US$ 91,3 bilhões. O mercado brasileiro de games é, atualmente, o 11º 

do mundo no quesito receita, tendo, em outubro de 2015, alcançado a marca anual 

aproximada de US$ 1,5 bilhões; os maiores mercados são o chinês, tendo faturado 

aproximadamente US$ 22,2 bilhões no mesmo período, e o americano com seus valores 

aproximados de US$ 22 bilhões (NEWZOO, 2015). 

Dados de 2013 mostram que 48,8 milhões de brasileiros são gamers (termo 

utilizado para denominar jogadores de jogos eletrônicos), sendo que 61% desses jogadores 

gastam dinheiro de forma ativa em games ou com games e 36% da população brasileira 

usuária de internet joga algum game pelo menos uma vez por semana (NEWZOO, 2013). 

O mercado brasileiro de games é o terceiro que mais cresce; entre 2009 e 2014 as 

vendas de jogos online cresceram 256%, mas o setor mobile (jogos para tablets e celulares) 

tem se expandido com maior velocidade, tendo crescido 780% no mesmo período de tempo. 

Eventos especializados da indústria, tradicionais em diferentes partes do mundo, tem 

começado a ganhar força no Brasil; a Brasil Game Show (BGS), que acontece anualmente em 

São Paulo, é um exemplo (MANCUSO, 2015). 

É possível, assim, observar a relevância dessa indústria que ocupa cada vez mais 

espaço nas preferências do consumidor brasileiro e mundial. 

2.3.2 Atributos de um Game 

 

Salen e Zimmerman (2004) apresentam que jogos são, como sistemas, feitos de 

partes que interagem entre si e, como sistemas, apresentam quatro elementos básicos: Objetos, 
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Atributos, Relacionamentos Internos e Ambiente. Essas quatro partes, de forma dinâmica e 

integrada, formam o todo de um jogo, o que o qualifica como um sistema. 

Tomando como base essa visão de jogo como sistema, Järvinen (2008) observa 

como, mesmo havendo grande variação dos elementos entre os gêneros, jogos eletrônicos 

podem ter uma classificação comum de seus elementos; o que se apresenta na comparação 

entre Tetris, Grand Theft Auto: Vice City e um game de futebol (mais informações sobre 

Tetris e GTA: Vice City se encontram no Anexo A): cada um desses jogos possui, por 

exemplo, um ambiente; em Tetris há o espaço para os blocos, em GTA existe a cidade onde o 

jogo se passa e no game de futebol há o campo onde a partida ocorre. Esses jogos também, 

por exemplo, possuem um elemento que o jogador manipula: blocos (Tetris), a bola (game de 

futebol) e o personagem ou os veículos de GTA. Finalmente, o autor define nove elementos 

básicos presentes em qualquer jogo eletrônico. Os nove elementos de um game, divididos em 

três categorias, são: 

a) Elementos Sistêmicos: Componentes e Ambiente; 

b) Elementos Compostos: Conjunto de Regras, Mecânicas de Jogo, Tema, 

Interface e Informação; 

c) Elementos Comportamentais: Jogadores e Contextos. 

Um game pode ser criado e comercializado para diversos fins, por meio de 

diferentes plataformas. Apesar do foco deste trabalho ser entretenimento, existem outras 

finalidades para games, Novak (2010) explica que outras possibilidades incluem: Educação, 

Recrutamento, Treinamento, Marketing e Publicidade. A autora define, ainda, seis elementos 

que compõem um game, sendo eles: 

a) Narrativa; 

b) Personagens; 

c) Jogabilidade; 

d) Mundo/Níveis; 

e) Interface; 

f) Áudio. 

Visto que a categorização de seis elementos é mais intuitiva para se trabalhar com 

os entrevistados, este trabalho toma como base a divisão proposta por Novak. 

 Narrativa 

Embora muitos games incluam uma história, esse elemento não é essencial para a 

composição de experiência de jogo satisfatória. Games simples de quebra-cabeça, como o 

clássico Tetris, muitas vezes não incluem uma história; ao contrário de games de RPG, que 
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dependem fundamentalmente de uma narrativa. O conceito de Narrativa é composto pela 

História e pelo Enredo. Os elementos da História (premissa, tema, contexto) devem 

representar do que a narrativa trata e o que ela representa, já o enredo trata de como a história 

se desenrola, envolvendo seus conflitos e eventos (NOVAK, 2010). 

O enredo pode necessitar de “suspensão de descrença” (onde o jogador deve 

esquecer a vida real e aceitar as regras do mundo artificial no qual se passa a história) ou 

apresentar “realismo”, buscando autenticidade em uma versão do mundo real recriada com 

um certo nível de fidelidade. Dependendo da extensão que o desenvolvedor aplique esse 

realismo, o jogo pode apresentar uma recriação de um aspecto da realidade (gravidade, por 

exemplo) ou uma simulação fidedigna de alguma atividade, como é o caso dos simuladores 

usados para treinamento de marinheiros a bordo de submarinos pela Marinha dos Estados 

Unidos (BERGERON, 2006). 

Algumas características narrativas se destacam em jogos eletrônicos em relação a 

outras mídias, a principal delas sendo a interatividade, que permite ao jogador colaborar e 

influenciar a narrativa através de suas ações, escolhas e interações com o mundo do jogo e 

seus personagens. A colaboração, comum em jogos multijogador massivos, é outra dessas 

características, por meio da qual dois ou mais jogadores contribuem juntos para a construção 

da narrativa, de forma semelhante a uma peça teatral interativa, podendo se apresentar como 

atores ou como os próprios narradores (NOVAK, 2010). 

Diferentes gêneros de games podem apresentar diferentes características em suas 

histórias; um RPG pode contar uma história mais complexa e envolvente que um jogo de 

Ação-Aventura, que por sua vez pode contar uma história mais substancial que um jogo de 

Tiro (ROUSE, 2001). 

 Personagens 

Personagens em um game são basicamente divididos entre os personagens que são 

controlados pelo jogador e os que não são (non-playable characters ou NPCs). Esse é outro 

elemento não-essencial para a composição da experiência de um game, visto que jogos de 

quebra-cabeça normalmente não apresentam personagens. Não é regra que o jogador controle 

apenas um personagem, é comum em jogos de estratégia ou esportivos, controlar um exército 

e um time, respectivamente. Quando o jogador controla apenas um personagem principal, esse 

personagem pode ser caracterizado como o avatar do jogador dentro do universo do jogo 

(NOVAK, 2010). 

Nos casos onde o (a) protagonista do game serve como representante do jogador, 

o grau no qual o jogador adota os objetivos do personagem como seus próprios é derivado de 
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sua motivação e seu engajamento com a experiência do jogo. A realização desse engajamento 

pode ser alavancada com características presentes no protagonista que o jogador perceba 

como empáticas; o sucesso nesse processo cria uma conexão emocional entre jogador e 

personagem e também, por consequência, com o jogo (JÄRVINEN, 2008). 

Os personagens, jogáveis ou não, podem se encaixar em vários arquétipos 

tradicionais da ficção, entre eles: Herói, Mentor, Aliado, Guardião, Mensageiro, Protagonista, 

Antagonista, Coprotagonista, Coadjuvante. Tudo que compõe um personagem, incluindo suas 

evoluções e transformações ao longo da história, além de suas motivações, emoções, ações, 

diálogos e aparência visual faz parte da construção da imagem desse personagem para o 

jogador influenciando suas impressões e emoções com o jogo (NOVAK, 2010). 

 Jogabilidade 

Fabricatore (2007) define Jogabilidade como a composição do que os jogadores 

podem fazer e de como o jogo responde ao que os jogadores fazem. 

Para Novak (2010) Jogabilidade é o conjunto de escolhas, desafios e 

consequências enfrentado pelos jogadores ao navegar no ambiente virtual do game. 

Outra definição mais específica para Jogabilidade é o conjunto específico de 

tarefas, objetivos e potenciais não-reais estabelecidos para a diversão do jogador, dentro de 

uma arena em uma tela, executadas de acordo com um conjunto de regras pré-estabelecidas 

com um número de resultados possíveis (KING E KRZYWINSKA, 2006). 

A Jogabilidade pode variar muito, mesmo dentro de um mesmo gênero; para 

jogos de corrida, por exemplo, é preciso se definir que tipo de jogo de corrida será almejado e 

quais aspectos do universo das corridas serão apresentados ao jogador; pode haver uma 

primazia pelo realismo ou pela diversão e simplicidade. A Jogabilidade deve dar suporte e 

trabalhar em conjunto com os outros elementos do game; alguns tipos de narrativas não se 

encaixam com certos tipos de jogabilidade (Temática da Grécia antiga com um simulador de 

voo, por exemplo) (ROUSE, 2001). 

O elemento fundamental de um game é, de fato, a Jogabilidade, que envolve as 

regras do jogo, condições de vitória (se houver) e condições de derrota (se houver), por meio 

das quais se estabelece como ocorre a interatividade entre jogador e jogo, sendo essa a 

característica principal desse elemento, que se define como o que melhor diferencia jogos 

eletrônicos de outros tipos de mídia (NOVAK, 2010). 

 Mundo/Níveis 

O conceito de Mundo do game diz respeito ao design do mundo aberto (se 

houver) e seus níveis (ou fases). A estruturação desses níveis envolve características como: as 
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metas e objetivos, o fluxo do jogador através dos níveis, a duração, a progressão ao longo do 

jogo, o tempo, a perspectiva visual e o estilo artístico. Todos esses elementos compõem o 

mundo do game e devem convergir para realizar a função daquele nível, que pode ser 

introduzir um novo personagem ou objeto, ressaltar um evento do roteiro ou criar uma 

atmosfera (objetivo comum para um mundo aberto) (NOVAK, 2010). 

Atkins (2003) contribui com a clássica definição de níveis como a sucessão de 

confrontações individuais que compõem o corpo do jogo, mais facilmente identificável como 

grandes e distintas áreas geograficamente fechadas ou equivalentes aos andares de um prédio.  

O design dos níveis deve se encaixar com a jogabilidade, criando um mundo em 

que o jogo acontece e um espaço divertido para o jogador. O design dos níveis é onde 

diferentes componentes do jogo se unem e podem evidenciar possíveis falhas, por exemplo, 

na jogabilidade ou na direção de arte (ROUSE, 2001). 

 Interface 

A Interface é tudo que conecta o jogador com o game. Tradicionalmente 

conhecido como design de interface do usuário; esse usuário é alguém que utiliza certa 

tecnologia – um website, um celular, um computador, um game – para um resultado 

específico. A funcionalidade primária da interface de um game é permitir que o jogador o 

jogue, devendo ser útil e funcional, permitindo que que o jogador assuma o controle dos 

personagens ou de objetos, navegue pelo ambiente e tome decisões durante o game, enquanto 

recebe as informações necessárias. Os outros cinco elementos devem ser levados em 

consideração para a criação de uma interface funcional, dando suporte à jogabilidade, 

contemplando as necessidades do personagem, refletindo sua história e adaptando-se ao 

mundo. É comum o áudio fazer parte da composição da interface, podendo conter informação, 

avisando ao jogador sobre um perigo próximo por meio da música, por exemplo (NOVAK, 

2010). 

Diferentes tipos de Interface podem ser utilizados, a manual é, normalmente, a 

forma básica utilizada pelo jogador para inserção de dados no jogo, podendo se apresentar 

como um joystick tradicional, uma combinação de mouse e teclado e diversos periféricos, a 

depender da mecânica de jogo, como uma guitarra, um microfone ou uma câmera. A interface 

visual é o instrumento mais comum de se fornecer informações do jogo para o jogador, pode 

ser ativa (tradicionalmente incorporada por meio de menus) ou passiva (informações que 

permanecem na tela, como pontuação, vidas ou energia) (NOVAK, 2010). 

Interface é necessária para projetar a atividade do jogador no sistema do game e 

geralmente resulta em feedback visual, auditivo e/ou tátil para o jogador. As mecânicas de 
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jogo estão diretamente ligadas com o uso da interface, para o título de karaokê “Singstar”, de 

2004, é utilizado um microfone como interface. Sendo a interface a forma de comunicação 

com um jogo eletrônico, aprender a jogar um game significa aprender a trabalhar com sua 

interface (JÄRVINEN, 2008). 

 Áudio 

O Áudio do game pode incluir sons como vozes, música, sons de interface (como 

ruídos eletrônicos e cliques de botão) e efeitos sonoros (como explosões, passos, o barulho de 

uma porta abrindo, som de tiros). O áudio é parte importante para se estabelecer a atmosfera 

de um jogo, assim como para alterá-la. Embora os efeitos gráficos sejam atraentes, é o áudio 

que possui o efeito imersivo sobre o jogador, isso se deve ao fato de que os sons são 

reproduzidos com muito mais fidelidade à vida real que os elementos visuais, apesar dos 

avanços tecnológicos (NOVAK, 2010). 

Por definição, o Áudio do game é composto de três subelementos. Os Efeitos 

Sonoros são compostos por todos os sons do ambiente artificial do jogo e são a parte do áudio 

que ajuda na imersão do jogador por meio, principalmente, do som ambiente. A Dublagem é 

utilizada na narração e nos diálogos falados, ajudando a passar emoção ao jogador. A Música 

é uma maneira de complementar os estímulos visuais, podendo intensificar a ação, criar uma 

atmosfera leve em momentos cômicos ou uma atmosfera pesada em momentos de tensão 

(NOVAK, 2010). 

A narrativa, os personagens, a jogabilidade, o mundo, a interface e o áudio 

contribuem para o processo de imersão, que acontece quando esses elementos são tão 

poderosos e absorventes que são capazes de fazer o jogador se envolver profundamente com o 

momento, o diálogo, a batalha ou o mundo do game. Títulos com narrativas fortes e 

emocionais são capazes de executar esse conceito com mais naturalidade, criando, assim, um 

laço emocional entre jogo e jogador (NOVAK, 2010). 

Já para Atkins (2003) imersão acontece quando o jogador está “dentro” da ação, 

mais facilmente alcançável em jogos com visão em primeira pessoa, que implica que a 

imagem que o jogador vê na tela é o que o protagonista vê. 

 

2.3.3 The Witcher 3: Wild Hunt 

 

O título objeto da pesquisa trata-se de um RPG e é o terceiro jogo da série 

Witcher, com classificação indicativa para maiores de 18 anos, no Brasil, lançado em maio de 

2015, produzido com um orçamento de US$ 81 milhões pela desenvolvedora polonesa CD 
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Projekt Red e lançado para as plataformas Playstation 4, Xbox One e Windows. O jogo 

vendeu seis milhões de cópias mundialmente em suas primeiras seis semanas, compondo 

grande parte do lucro de US$ 62,5 milhões da produtora em suas atividades no primeiro 

semestre do ano de 2015 (MAKUCH, 2015). 

A Desenvolvedora forneceu dezesseis pacotes de conteúdo adicional grátis, nos 

meses após o lançamento, incluindo armaduras, roupas alternativas, novas quests (missões), 

animações de combate e um modo de jogo. Uma prática comum de mercado tem sido o 

fornecimento desse tipo de conteúdo adicional de forma paga; a entrega desse conteúdo sem 

nenhum custo adicional é uma forma da desenvolvedora buscar uma diferenciação no 

mercado (NUNNELEY, 2015). 

The Witcher tratava-se originalmente de um conto publicado em uma revista 

polonesa em 1986, pelo autor Andrzej Sapkowski, que deu origem a uma série de sete livros 

publicados na Polônia na década de 90; a obra do autor, considerado um ícone da literatura 

fantástica polonesa, é usada como base para a série de jogos (PURCHESE, 2012). 

Tradicionalmente, RPGs caracterizam-se pela importância da narrativa e dos 

personagens; a evolução das habilidades dos personagens principais é outra característica 

forte. Normalmente as temáticas dos RPGs são variações do tema “salvar o mundo”, por 

exemplo: encontrar um culpado de um crime, resgatar uma pessoa sequestrada, destruir um 

artefato perigoso ou eliminar monstros. Geralmente as histórias envolvem o estereótipo 

clássico do herói em sua jornada para “salvar o mundo” (NOVAK, 2010). 

Em The Witcher 3, segundo o website oficial do game (disponível em 

<http://thewitcher.com/witcher3/#>), o personagem principal, Geralt, se encontra em um 

mundo de fantasia medieval (um universo com elementos fantásticos, como magia e criaturas 

mitológicas, em uma ambientação semelhante à Idade Média), devastado pela guerra, em 

busca de sua filha adotiva, Ciri, desaparecida há anos. O personagem principal trata-se de um 

Witcher, um caçador de monstros profissional, um humano submetido a mutações genéticas. 

Duas são as características que se destacam no jogo, a primeira é seu extenso mundo aberto 

(onde o jogador tem liberdade visitar qualquer parte do mapa sem um objetivo específico), 

com diferentes regiões, habitantes e atividades, que permite vasta exploração; a segunda 

característica é a gama de escolhas que o jogador deve fazer no decorrer da história, de forma 

a impactar diretamente no desenvolvimento e no desfecho do enredo.  

Para a obtenção de mais informações detalhadas sobre o jogo, foram utilizadas 

cinco análises profissionais de websites especializados, três brasileiros, TechTudo (2015), 

UOL Jogos (2015) e IGN Brasil (2015), e dois estrangeiros, Gamespot (2015) e IGN (2015). 
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É válido notar que as análises sofrem influência direta das percepções de seus analistas, que 

podem destoar em alguns quesitos (assim como a percepção dos jogadores); nesses casos 

essas diferenças serão devidamente notadas. Também digno de nota é o fato de que, após o 

lançamento, o jogo recebeu e, após meses, continua a receber atualizações que corrigem 

problemas técnicos e, algumas vezes, mudam ou adicionam elementos à interface visual ou 

aos menus de gerenciamento do inventário de itens, por exemplo. 

 

Figura 4 – Diferentes locais do mundo aberto de The Witcher 3 

Fonte: Adaptado do website oficial de Witcher 3. Disponível em: <http://thewitcher.com/witcher3/> 

 

A análise do Gamespot (2015) afirma que o game é um dos melhores RPGs já 

criados e um determinante de novos padrões dentro do gênero, dando uma nota 10 de 10, 

enquanto a da IGN (2015) afirma que, apesar de uma história pouco interessante, os 

personagens, o excelente combate e a mecânica de RPG elevam The Witcher 3 a um plano 

superior na categoria dos RPGs e dá uma nota 9.3 de 10. A análise da IGN Brasil (2015), 

classifica o jogo como uma obra-prima e como uma maravilhosa e inesquecível experiência 

de mundo aberto, dando uma nota 9.8 de 10. 



36 
 

Para o analista do UOL Jogos (2015), o ponto forte do game é o “equilíbrio 

perfeito” entre uma narrativa forte e a liberdade de ação. Para o analista destacam-se também 

o “belo” mundo virtual do jogo e as centenas de horas de entretenimento que o game oferece. 

Cada missão do jogo é roteirizada, mesmo as secundárias. Ao caçar um fantasma, 

por exemplo, o jogador deve usar de diferentes mecânicas (conversar, procurar pistas, 

preparar poções ou lutar, por exemplo) para alcançar o objetivo. Mesmo as missões 

secundárias possuem enredos elaborados com detalhes e reviravoltas (IGN BRASIL, 2015). 

Gamespot (2015) elogia a maturidade das temáticas do jogo, que abordam os 

males da guerra, as tragédias pessoais de vários personagens e reproduzem, de forma realista, 

as dinâmicas de uma sociedade medieval em um universo de fantasia. 

A análise do IGN Brasil (2015) cita a abordagem realista do jogo quanto à 

moralidade do mundo e do personagem principal, que se distancia dos estereótipos clássicos 

de herói. Geralt não faz seu trabalho pela bondade de seu coração e sim por dinheiro; ele é um 

profissional que negocia pagamentos e termos de contrato. 

 

        Figura 5 – Geralt busca trabalho em The Witcher 3 

Fonte: Adaptado do website oficial de Witcher 3. Disponível em: <http://thewitcher.com/witcher3/> 

 

O analista do UOL Jogos (2015) elogia a complexidade dos personagens, seu 

desenvolvimento através de suas ações ao longo do enredo e os personagens secundários que 

acabam se revelando complexos e cheios de nuances. O analista destaca a personagem Ciri, a 

qual o jogador pode controlar em determinados pontos da história através de “flashbacks”; em 
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cada momento com ela o jogador é levado a conhecê-la, entendê-la melhor e a se importar 

com ela. 

Enquanto IGN (2015) cita problemas técnicos como insignificantes, em 

contrapartida, Techtudo (2015) cita as quedas na taxa de quadros por segundo como 

decepcionantes, além de elementos visuais que demoram a carregar em determinadas cenas e 

outros bugs (erros de programação) visuais. 

Sobre a interface, a análise do Techtudo (2015) aponta que os comandos são 

complexos e difíceis de se acostumar, enquanto a do UOL Jogos (2015) afirma que os 

comandos complexos fazem as batalhas mais divertidas e prazerosas que nos jogos anteriores. 

 

Figura 6 – Dois momentos de batalha em The Witcher 3 

Fonte: Adaptado do website oficial de Witcher 3. Disponível em: <http://thewitcher.com/witcher3/> 

 

Enquanto o analista do IGN Brasil (2015) cita a dublagem e localização do game 

para o português brasileiro como “extremamente competente”, o analista do Techtudo (2015) 
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a classifica como “decepcionante”, citando incompatibilidades de algumas das vozes 

brasileiras com seus personagens e dubladores pouco inspirados. 

As decisões tomadas durante o jogo apresentam real impacto na narrativa e no 

mundo do jogo. Algumas dessas decisões podem ter consequências pequenas e, 

possivelmente, imperceptíveis para o jogador, mas elas existem, enquanto outras mudam por 

completo o rumo da história e do mundo no qual ela se passa (GAMESPOT, 2015). 

A versão física do jogo acompanha um CD com a trilha sonora, um mapa, um 

compêndio sobre o universo do jogo e uma carta de agradecimento pela aquisição do jogo 

direcionada ao jogador e assinada pela produtora (IGN BRASIL, 2015). 

A análise do UOL Jogos (2015) afirma que o conjunto da narrativa e da 

construção do mundo consegue produzir um efeito onde o jogador não sente que o mundo do 

jogo existe apenas para servir às suas necessidades, mas na verdade que o jogador e seu 

personagem compõem uma pequena parte desse mundo e que o nível de influência do jogador 

sobre o mundo depende do seu empenho em causar algum impacto. 

Após o levantamento de conceitos e informações inerentes ao trabalho, a seção 

seguinte trata da metodologia utilizada na pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção busca detalhar a metodologia utilizada na pesquisa. Será apresentada a 

tipologia da pesquisa usada para atingir os objetivos, assim como uma explanação sobre os 

procedimentos utilizados na coleta dos dados. 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

 

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa, pois usa 

uma metodologia subjetiva para examinar e interpretar percepções a fim de compreender 

dinâmicas sociais e humanas (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Complementarmente, de acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a 

pesquisa qualitativa caracteriza-se pela interpretação dos fenômenos e pela atribuição de 

significados, enquanto não exige o uso de metodologias estatísticas, sendo o processo e seu 

significado os pontos principais da abordagem. 

De acordo com a definição de Vergara (1998), uma pesquisa pode ser classificada 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos meios este trabalho trata-se de uma pesquisa 

descritiva, por expor características de uma determinada população; quantos aos fins, pode ser 

denominada como telematizada, por buscar informações em meios que combinam o uso de 

computador e telecomunicações, e como bibliográfica, por se fundamentar em materiais 

publicados acessíveis ao público em geral, como livros, jornais ou redes eletrônicas. 

Ainda quanto aos fins, pela definição de Gil (1999), a pesquisa pode ser 

caracterizada como estudo de campo, pois procura o aprofundamento do assunto em questão. 

 

3.2 Universo e Amostra 

 

O universo da pesquisa é composto pelos jogadores de The Witcher 3: Wild Hunt 

no Brasil. A amostra consiste em sete jogadores, de quatro regiões brasileiras; cinco 

entrevistados foram do sexo masculino e duas entrevistadas do sexo feminino. A idade desses 

jogadores varia entre 17 e 33 anos. 

Os entrevistados foram contatados através da rede social Facebook, as entrevistas 

foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Os únicos critérios 

estabelecidos foram que o entrevistado deveria ter comprado ou participado do processo de 

compra do jogo e o entrevistado deveria ter jogado o jogo, fazendo o papel de usuário do 
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produto, de acordo com a definição de Cobra (2003) e Las Casas (2008). A amostra pode ser 

classificada como uma amostragem por conveniência, pela definição de Gil (1999), pois os 

jogadores foram entrevistados de acordo com sua disponibilidade. 

Os entrevistados foram encontrados e contatados através da rede social Facebook, 

por meio de grupos de discussão relativos ao jogo pesquisado. A amostra se resumiu a sete 

indivíduos devido às incompatibilidades de horários dos outros jogadores. Todas as 

entrevistas foram realizadas por chamada de áudio, através do Facebook com duração média 

aproximada de 18 minutos. A tabela a seguir detalha os dados da amostra: 

 

Tabela 2 - Entrevistados 
Código Sexo Idade Profissão Cidade Data/Horário da entrevista 

E1 Masculino 22 Estudante Fortaleza, CE 07/01 - 19:53 

E2 Masculino 33 Analista de 

Comércio Exterior 

Fortaleza, CE 10/01 - 10:08 

E3 Masculino 22 Autônomo Caldas Novas, 

GO 

16/01 - 18:05 

E4 Masculino 27 Policial Civil Curitiba, PR 16/01 - 18:41 

E5 Masculino 30 Assistente 

Administrativo 

Presidente 

Getúlio, SC 

16/01 - 19:50 

E6 Feminino 17 Estudante Cuiabá, MT 18/01 - 14:20 

E7 Feminino 19 Estudante Belo Horizonte, 

MG 

18/01 - 20:43 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

O método de coleta de dados escolhido foi a entrevista individual em 

profundidade, as entrevistas foram conduzidas pelo próprio pesquisador e feitas com base em 

um roteiro de entrevista semiestruturado, dividido em duas partes (Processo de Decisão de 

Compra e Atributos do Produto). Esse roteiro se encontra nas Figuras 7 e 8.  

A ideia da realização da entrevista era a de ter uma conversa com o entrevistado e 

utilizar o roteiro apenas como guia do assunto e não como o roteiro exato da entrevista, no 

entanto buscou-se a padronização do texto das perguntas para todos os entrevistados. Esse 

método foi escolhido tendo em vista a dificuldade em encontrar jogadores durante os 

primeiros estágios da pesquisa, em outubro de 2015, o que impossibilitaria a realização de 
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uma pesquisa quantitativa, com uma amostra mais significativa, por meio de um questionário 

quantitativo. 

As entrevistas foram realizadas através de chamadas de voz, feitas pela rede social 

Facebook, entre os dias 07 e 18 de janeiro de 2016, e gravadas com a permissão prévia de 

cada entrevistado. 

 

    Figura 7 – Roteiro de Entrevista (Parte 1) 

        

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

              Figura 8 - Roteiro de Entrevista (Parte 2) 

 

 

 

 

 

              

 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Anteriormente à realização das entrevistas, todos os entrevistados receberam os 

seguintes alertas e instruções do entrevistador: 

1. A entrevista será gravada; 

2. Você não será identificado (a) no trabalho; 
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3. Pode ficar à vontade para discorrer e se estender em suas respostas, assim 

como para dar uma resposta direta e resumida, só peço que justifique suas 

opiniões; 

4. Na segunda parte da entrevista eu lhe pergunto sobre aspectos específicos do 

jogo, sobre os quais você me responde falando sobre o que achou de cada um e 

quais suas impressões; 

5. Em algumas perguntas você pode ter que repetir algo que já respondeu, se não 

quiser repetir pode mencionar o que já foi dito anteriormente. 

É importante ressaltar que durante os primeiros testes do roteiro havia apenas a 

primeira parte da entrevista. As informações da segunda parte eram obtidas através da análise 

das respostas dos entrevistados e de perguntas extras acerca dos elementos sobre os quais o 

entrevistado não falara; no entanto esse método se mostrou ineficiente para a uniformização 

metodologia da entrevista e para a obtenção de dados de forma a condizer com as reais 

opiniões dos jogadores. 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

O método escolhido para a análise dos dados foi a “Análise de Conteúdo”, que 

segundo Dione e Laville (1999), consiste em uma organização dos dados, a fim de facilitar a 

busca por informações, e uma posterior análise desses dados organizados, guiada pelas 

questões que motivaram a organização inicial do material. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977, p. 31) é um “conjunto de técnicas 

de análise das comunicações” e trata-se de um instrumento com grande variedade de formas, 

adaptável em várias áreas dentro da comunicação. 

O procedimento principal dessa metodologia é o estudo do material organizado, a 

fim de identificar padrões e tendências e chegar a uma conclusão, através da análise de seu 

conteúdo, palavras e frases que o compõem. O processo consiste em procurar o sentido, captar 

intenções, comparar, avaliar, descartar o irrelevante e identificar o essencial (DIONE E 

LAVILLE, 1999). 

Após a explicação dos procedimentos metodológicos, a seção seguinte trata da 

organização, apresentação e análise dos dados obtidos com as entrevistas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados será estruturada em duas partes principais: processo de 

decisão de compra e atributos do produto. Os dados inerentes aos objetivos da pesquisa serão 

organizados e comentados a seguir. 

 

4.1 Processo de Decisão de Compra 

 

Na primeira parte os entrevistados foram questionados sobre suas decisões de 

compra e opiniões no pós-compra. A análise desse momento da entrevista será dividida em 

cinco partes, condizentes com os cinco estágios do processo de decisão de compra, utilizando 

os comentários dos entrevistados relevantes para a análise de cada etapa. 

Cada entrevistado estará identificado de acordo com os códigos já apresentados na 

tabela 2, o Entrevistado 1será identificado como E1, o Entrevistado 2 será identificado como 

E2, e assim por diante. 

 Reconhecimento da Necessidade 

Essa parte da entrevista foi baseada no conceito apresentado por Kotler e Keller 

(2006) para fontes de estímulos externas, que fala sobre a capacidade do marketing de 

provocar interesses previamente inexistentes. 

Quando perguntados sobre como tomaram conhecimento do jogo, apenas três dos 

entrevistados já conheciam a franquia e aguardavam o terceiro jogo (E1, E2 e E7), enquanto 

outros três conheceram o jogo através de canais especializados pela internet (E4, E5 e E6) e 

um dos entrevistados (E3) teve indicação de um amigo e conheceu o jogo através de um 

trailer, que chamou sua atenção, como destacado a seguir: 

 

“Foi um amigo meu, que já conhecia a série e ele me mostrou o trailer “Killing 

Monsters”, que ele aparece com aquele sobretudo, tem a menina que vai ser 

enforcada e na hora eu fui à loucura; eu pensei: eu tenho um video game de última 

geração e eu quero esse jogo; me pareceu sensacional. (O que chamou atenção) foi 

mais a atmosfera mesmo, o cenário tenso, meio medieval, a cabeça do monstro que 

ele joga, aquele tom sério, eu gostei bastante. ” (E3) 

 

Entre os outros entrevistados que não conheciam a série, o jogo chamou atenção 

pelas análises e comentários de amigos e na internet, que elogiavam o jogo. Dois dos que já 

conheciam a franquia se mostraram impressionados com demonstrações do jogo em eventos, 

como evidenciado a seguir: 
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“Na E3 de 2014 eu vi uma demonstração (...) e o que me chamou atenção foi o 

visual do jogo; ele me pareceu ser um mundo aberto bem extenso com muito a se 

fazer. De início foi a mecânica do jogo, a batalha que tinha nesse gameplay me 

pareceu uma mecânica muito bem desenvolvida. ” (E1) 

“Cheguei a ver na BGS quinze minutos de gameplay e foi quando eu decidi que eu 

tinha que comprar esse jogo. ” (E7) 

 

 Busca de Informações 

Todos os sete entrevistados responderam que buscaram mais informações sobre o 

jogo através da internet, por meio de páginas no Facebook, vídeos no Youtube, notícias e 

análises de websites especializados. Apenas um dos jogadores (E4) mencionou também obter 

informações com amigos. 

 Avaliação de Alternativas 

Apenas dois dos entrevistados responderam positivamente quando perguntados se 

tinham alguma alternativa de compra para The Witcher 3. O entrevistado 3 afirmou ter como 

alternativa o título Mortal Kombat X, um jogo de ação do subgênero luta, e escolheu Witcher 

3 pelo custo-benefício, como mostrado a seguir: 

 

“Mortal Kombat é um jogo multiplayer, é interessante para jogar com os amigos, 

mas o Witcher, a gente lê as notícias, vê que vai ter mais de cem horas de jogo, vê os 

trailers, o primeiro trailer te cativa “pra caramba”, então, foi ele. ” (E3) 

 

No caso da Entrevistada 6, a alternativa era Bloodborne, um outro RPG e ela 

afirmou ter escolhido Witcher 3 por sua “expectativa” com o jogo. 

No questionamento sobre a complexidade da decisão de compra cinco dos 

entrevistados (E1, E2, E3, E5 e E7) responderam que foi uma compra simples, enquanto os 

outros dois explicaram que fizeram um estudo do custo-benefício para a compra do jogo, 

como evidenciado a seguir: 

“Simples não foi, é que, sempre antes de comprar qualquer coisa que seja, eu 

costumo pesquisar bastante sobre o produto que eu estou comprando para ter uma 

certeza de que eu não estou gastando à toa, mas não precisei ponderar muito em 

relação a ele. Foi uma análise simples observando as análises do jogo. ” (E4) 

 

“No meu caso, todo jogo que eu compro, eu faço um balanceamento de prós e 

contras antes de comprar o jogo, se ele é online ou não, se ele tem muitas horas de 

jogo, porque também não compensa comprar um jogo com poucas horas e pagar um 
preço muito elevado. Eu já queria comprar o jogo, claro, mas foi uma escolha, 

digamos que eu tive que pensar para comprar. ” (E6) 

 

 Decisão de Compra 

O penúltimo aspecto estudado diz respeito à decisão de compra dos jogadores, ou 

seja, que tipo de versão do produto foi escolhida por eles e sob quais condições. 
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Nessa fase do processo, foi possível observar que todos os jogadores estavam 

decididos pela compra desse título e os fatores influenciadores do momento da compra foram 

relativos ao local e ao preço. 

 

Tabela 3 – Quadro-resumo da decisão de compra 
Jogador Tipo de Mídia Plataforma Local de Compra Data aproximada da Compra 

E1 Física PC (Windows) Loja Física Agosto de 2015 

E2 Digital Playstation 4 Plataforma Digital – 

Playstation Store 

Semana do Lançamento 

E3 Física Playstation 4 Loja Física Dia do Lançamento (19/05/2015) 

E4 Física Playstation 4 Pedido pela Internet Setembro de 2015 

E5 Física Playstation 4 Loja Física Uma semana após o Lançamento 

E6 Física (Usado) Playstation 4 “De um amigo” Novembro de 2015 

E7 Física (Edição de 

Colecionador) 

Playstation 4 Loja Física Julho de 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os três jogadores (E2, E3 E5) que compraram dentro do prazo de uma semana 

após o lançamento se mostraram decididos pela compra em qualquer circunstância. Três dos 

entrevistados (E1, E4 e E6) citaram o preço como fator importante no momento da decisão de 

compra. É possível observar uma preferência pela versão física do jogo, principalmente 

devido ao material extra contido na embalagem; o único entrevistado que escolheu a versão 

digital, o fez por um acesso mais fácil aos conteúdos pagos extras por meio de um único 

pagamento. 

 Pós-Compra 

Uma pergunta questionava os entrevistados sobre suas principais impressões 

positivas e negativas com o game. Sobre os pontos positivos, todos citaram a narrativa como 

ponto forte. Alguns citam, em adição a isso, os personagens e o mundo aberto. Um dos 

entrevistados (E1) cita o “cuidado com os detalhes” em vários aspectos do jogo, como 

evidenciado a seguir: 

 
“Ah, basicamente tudo. A história, o mundo do jogo, todas as mecânicas, 

sinceramente tenho pouquíssima coisa a reclamar do jogo. O que mais chama 

atenção é o cuidado com os detalhes, tanto na história como nos quesitos técnicos. É 

incrível como os caras conseguiram colocar emoção em todos os personagens, até 

nos NPCs que você pode nem encontrar durante o seu jogo, a atenção com os 

detalhes da história é algo que é difícil ver nos jogos “Triple A” por aí. Sem falar da 

qualidade técnica do jogo, os caras adiaram várias vezes, mas valeu a pena, porque 

tiveram muito esmero em fazer um jogo muito polido. ” (E1) 
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Sobre os aspectos negativos, parte da jogabilidade foi mencionada por dois 

jogadores, que citam o combate (E2) e a movimentação do cavalo (E4). Outra reclamação foi 

por parta da Entrevistada 7, que apontou como o mapa é divido em partes, e não contínuo. O 

Entrevistado 5 menciona, ainda, que se decepcionou com o combate com o vilão principal, 

que acabou não apresentando um desafio condizente com sua construção no enredo. O tópico 

seguinte aborda com mais detalhes, a parte das impressões dos jogadores. 

Quando perguntados sobre suas opiniões sobre o jogo de formal geral, os 

entrevistados foram unânimes em elogiá-lo, afirmando, por exemplo, que “é o melhor jogo do 

ano” (E3), “o melhor RPG que já foi feito” (E5) e até “talvez, o melhor jogo que eu já joguei” 

(E1). 

Todos os entrevistados também foram unânimes em responder positivamente 

quando questionados se recomendariam o jogo a amigos, assim como quando questionados se 

comprariam novamente outro jogo da mesma produtora. Um dos entrevistados menciona a 

primeira expansão paga do jogo como um ponto forte. A satisfação com a empresa fica 

evidente, por exemplo, nas seguintes respostas: 

 

“Sim, vou comprar, eles se mostraram um exemplo de como tratar um cliente, 

diferente da EA ou da Ubisoft, que exploram o jogador de todo jeito que dá. A CD 

Projekt Red se mostrou muito preocupada em agradar o cliente, com tudo que vem 

na caixa do jogo, os DLCs gratuitos e as atualizações que eles faziam escutando os 

problemas relatados pelos fãs, além da primeira expansão ser incrível, valendo mais 
do que muito jogo completo por aí. ” (E1) 

 

“Sem dúvida, me surpreendi. Não conhecia ela e adorei o jogo, o formato que ele 

veio na mídia física, vem o CD da música, o mapa, uma nota de agradecimento, 

adesivo; achei muito legal, não é algo que normalmente se vê. Super recomendado, 

adorei a produtora. ” (E3) 

 

“Sim, sem dúvida. Hoje em dia é difícil nós sentirmos que os jogadores são 

respeitados pelas produtoras e a CD Projekt Red mostra que se importa conosco, 

muito ao contrário das outras. Quando você compra o jogo em mídia física, vem 

aquele encarte com o agradecimento deles, mostrando o quão difícil é comprar um 

jogo e eles reconhecem esse esforço nosso, disponibilizando as DLCs gratuitas e a 
qualidade de jogo em geral também é muito boa, tudo isso vai a favor da empresa. ” 

(E4) 

 

“Olha, pelo que eu sei da história da produtora, ela é muito pequena. Me 

surpreendeu como eles conseguiram entregar um jogo muito “Triple A” para tão 

poucas pessoas e poucos recursos, né. Você vê a evolução significativamente do The 

Witcher 1 e do The Witcher 2, eles conseguiram surpreender. ” (E7) 

 

4.2 Atributos do Produto 

 

Na segunda parte da entrevista os jogadores foram questionados surpresas 

positivas que tiveram ao jogar o jogo e sobre os seis atributos explicados na seção 2. As 
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respostas das sete perguntas serão analisadas separadamente, ocasionalmente incluindo 

comentários de outras partes da entrevista, mas inerentes ao assunto em questão. 

 Surpresas 

A primeira pergunta questionava o jogador sobre alguma surpresa positiva ao, de 

fato, conhecerem o jogo. 

 

Tabela 4 – Respostas (Surpresas) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “(...) a extrema atenção aos detalhes, (...) fui surpreendido pela incrível atenção aos 

detalhes (...) da história e da parte técnica.” 

E2 “Eu fui surpreendido pelo jogo de cartas (...) que tem dentro do jogo, (...) não imaginava 

que era bom daquele jeito. ” 

E3 “A movimentação do personagem, (...) e também pela magnitude, porque você tem uma 

espada de aço, uma de prata, você tem bombas, você pode lançar magias, usar poção. (...) 

ficou tudo muito bem pro controle, (...) você puxa a arma certa, troca, se quiser, no meio 

da batalha. ” 

E4 “(...) Acho que a história no geral me surpreendeu muito, eu não sabia o que esperar da 

história e ela me surpreendeu. ” 

E5 “Pra mim tudo foi novo, tudo foi fantástico. Os contratos, o jeito que o jogo elabora as 

missões, o jeito que uma missão mistura com a outra, o jeito que um NPC que você salva 

no início do jogo e acaba te ajudando ou te atrapalhando de alguma forma no meio jogo. 

O jogo tem um mundo realmente muito vivo, ele te dá muitas oportunidades 
interessantes. Cada ato que você faz muda o final do jogo e tal. ” 

E6 “(...) o final do jogo. A gente nunca espera que um personagem principal vá morrer (...). 

” 

E7 “(...) como a produtora é pequena eu esperava algo (...) bem mais simples e eles 

conseguiram colocar uma complexidade em todos os aspectos do jogo, desde o mapa, à 

movimentação, à história (...). ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Considerando os conceitos de produto esperado e produto ampliado de Kotler e 

Keller (2006), é possível comparar as características citadas por Novak (2010) como típicas 

de um RPG e os comentários dos entrevistados. 

Cinco jogadores se surpreenderam com o nível de detalhes (E1, E2, E3, E5 e E7) 

em variados aspectos do jogo, citando, por exemplo, o enredo, o jogo de cartas contido dentro 

do game, a profundidade do combate, a interligação entre missões diferentes e as 

consequências das escolhas. Dois dos entrevistados (E4 e E6) responderam que se 

surpreenderam com a história, mas isso pode ser considerado apenas como uma boa execução 

das reviravoltas pela narrativa. 

 Narrativa 

A segunda pergunta dessa parte da entrevista questionava os jogadores sobre suas 

opiniões e impressões sobre os aspectos narrativos do jogo, que incluem: premissa, 

apresentação da história anterior, temáticas, cenário e a construção do enredo. 
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Tabela 5 – Respostas (Narrativa) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “Achei que ela foi bem executada, tudo foi muito bem desenvolvido. Eu podia passar 

horas conversando sobre o quão boa é a narrativa desse jogo e não faria jus, mas um 

ponto forte do jogo e da série é a ambiguidade moral da narrativa, das situações e das 

escolhas que o jogador tem que fazer. ” 

E2 “Pra mim foi perfeita, ele dá ótimos ganchos para quem acompanhou os jogos anteriores 

e para quem não acompanhou ele fazia flashbacks pontuais que davam só as informações 
minimamente necessárias (...). O desenvolvimento dos personagens muito bom, a escolha 

narrativa muito variada, (...) na primeira vez você apoiou a pessoa A, na segunda você 

apoia a pessoa B e vê as consequências (...). O jogo tem uma gama muito alta de 

variabilidade e no geral foi o principal fator de compra (...), muito bom, o background, o 

enredo de cada personagem, a personalidade de cada personagem, (...) ” 

E3 “Eu achei (a narrativa) bem direta; em relação à explicação sobre os jogos anteriores eu 

achei ela fraca, mas bem direta. Ela dá o básico do universo em que você está. (...) um 

pequeno manual que vem na mídia física que dá uma premissa para os personagens e do 

que está acontecendo, isso ajuda bastante. (...) no decorrer do jogo é excelente, a história 

principal corre da maneira correta, as cutscenes, os gráficos são excelentes. ” 

E4 “Achei excelente. (...) A forma como o jogo te apresenta (a história anterior), te insere no 

mundo. (...) Através das conversas com os personagens você vai pegando o que 

aconteceu anteriormente e através dos diversos livros dentro do jogo. (...) o roteiro do 
jogo é excelente, a fotografia também é excelente, (...) a história é cativante. ” 

E5 “Achei espetacular, perfeito (...). ” 

E6 “Gostei do jeito como (a história) te prende, em cada missão secundária você tem uma 

história de alguém de diferente. ” 

“O jogo que te surpreende pelas escolhas que você tem que fazer. ” 

E7 “Olha, um dos aspectos mais interessantes desse jogo (...) foi a questão de você poder 

usar seu save anterior de The Witcher 2, com suas escolhas, e jogar The Witcher 3 e isso 

influenciar na história. (...) Por mais que a narrativa do jogo seja muito completa, (...) eu 

acho que parece um jogo que requer uma leitura ou um jogo anterior (...). ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nesse aspecto os jogadores foram unânimes na aprovação desse quesito, citando a 

narrativa como “bem executada”, “perfeita”, “excelente”, “cativante” e “espetacular”, por 

exemplo. Alguns pontos principais citados foram a “ambiguidade moral” da narrativa e das 

escolhas, a fotografia (cinematografia) e a complexidade da narrativa em missões secundárias. 

As únicas ressalvas foram por parte de dois entrevistados que afirmaram que o jogo não 

introduz ao jogador os elementos anteriores da série de forma satisfatória (E3 e E7); em 

contrapartida um jogador (E4) citou esse mesmo ponto como excelente, apontando como o 

jogo apresenta a história anterior em pontos específicos, de forma sutil. 

 Personagens 

O terceiro questionamento buscava entender as opiniões dos entrevistados sobre 

os personagens de The Witcher 3: Wild Hunt. 

 

Tabela 6 – Respostas (Personagens) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “Todos eles são bem complexos, diversos personagens principais e secundários que 
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aparecem, todos eles são bem realistas e tem profundidade; todos eles tem suas 

motivações; todos eles (...) são “acreditáveis” (...). ” 

E2 “Todos muito bem aprofundados, todos os personagens principais, e os ligados aos 

principais, geram empatia em você (...). Das missões secundárias do jogo, várias tem um 

aprofundamento, tem missões secundárias que duram horas. Uma pessoa que você 

encontra no meio da rua, abre uma missão que você vai saber da vida dela, da infância 

dela e é um personagem totalmente terciário, que não tem nenhum vínculo pré-missão ou 

pós-missão; você nunca mais o vê e mesmo assim a desenvolvedora fez com que se tenha 

profundidade e história para cada personagem (...). ” 

E3 “Os principais eu achei muito bem explorados, teve personagem secundário que você fica 

cativado por ele, então cada personagem te cativa de alguma forma. ” 

E4 “Também gostei muito dos personagens (...). O roteiro do jogo, por ser muito bom, 

auxilia nisso de se identificar com os personagens, eles não são bidimensionais, todos 

eles tem um algo a mais pra dizer. (...) os temas são realmente bem profundos, não é nada 
tão preto no branco e isso se estende durante todo o jogo todo (...). (As) decisões e 

escolhas são tão complicadas porque os personagens realmente são muito bons. ” 

E5 “Achei todos os personagens cativantes, (...) todo personagem ali em um carisma 

especial que faz a gente gostar dele (...). ” 

E6 “Bom, eu achei que o Geralt foi bem utilizado (...). Só achei ruim o fato de a gente não 

poder usar a Ciri, a gente joga algumas partes da história, mas a gente não pode escolher 

entre ele e ela para jogar. Mesmo assim gostei muito do jeito como usaram os 

personagens. ” 

E7 “Achei (os personagens) bem complexos e bem completos também. Cada um tem 

personalidade que foge dos padrões de outros jogos, que seria o estereótipo do herói, o 

estereótipo do vilão (...). ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esse foi outro aspecto que os jogadores foram unânimes em aprovar, descrevendo 

os personagens como: “complexos”, “acreditáveis”, “muito bem aprofundados”, “muito bem 

explorados”, “cativantes” e “completos”. Os entrevistados elogiaram, por exemplo, a 

distanciação dos estereótipos clássicos de herói ou vilão (E7) e a complexidade dos 

personagens secundários (E1, E2, E3). A única reclamação foi de uma entrevistada (E6), que 

apontou o fato de não ser possível escolher entre jogar com Geralt e Ciri em qualquer 

momento do jogo (apenas em momentos pontuais da história); porém deve-se notar que a 

introdução de tal mecânica entraria em conflito com a proposta do enredo do game. 

 Jogabilidade 

A quarta pergunta dessa parte, questionava os jogadores sobre a jogabilidade. 

 

Tabela 7 – Respostas (Jogabilidade) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “Muito boa, talvez um pouco difícil de se adaptar para quem é novo com a série, (...) 

tudo era simples e funcional, eles conseguiram adicionar muita profundidade ao combate, 

(...) tem vários tipos de inimigos e táticas diferentes para você usar, o que te dá chance de 

explorar bem todas as possibilidades. (...) eu joguei no normal e depois de um tempo (...) 

foi tudo ficando mais fácil, até diminuiu um pouco do desafio, mas depois eu joguei uma 

segunda vez no “Death March”, na quarta dificuldade, e o jogo virou o inferno na terra, 

cada luta, até com os inimigos mais fracos, era um perigo de morte constante e aí eu tinha 

(...) aproveitar todas as ferramentas possíveis, todas as poções, bombas, runas, etc; então 
essa última dificuldade faz a profundidade do combate brilhar e te obriga a usar todo o 
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arsenal do Geralt, (...). ” 

E2 “Um pouco falha, tirando a parte do jogo de cartas e da movimentação em si, ela é bem 

repetitiva, o combate é relativamente “sacal”, são poucos comandos, poucas variações. 

Os poderes são relativamente simples (...). A jogabilidade é um pouco falha, mas o 

enredo, a história, o cenário, tudo faz com que você releve a jogabilidade. ” 

E3 “Bem interessante, (...) gostei muito dos comandos, das opções, da movimentação do 

personagem pra ele esquivar ficou muito bom e até a dos monstros. ” 

E4 “A jogabilidade, ela fica um pouco abaixo dos outros quesitos, ela ainda é boa, mas tem 

algumas coisas que poderiam ser melhoradas, até o próprio combate, que muita gente 

critica, eu não achei tão ruim assim, mas poderia ser um pouco melhor. Os bugs (...) 

acabam afetando um pouco a jogabilidade, (...) mas, no geral, ele é bem competente, não 

tem nada que você não consiga fazer por falha na jogabilidade, o problema é (...) o 

(Cavalo) que travava em cerca e não saia de jeito nenhum e o Geralt também, às vezes, 

caía das escadas “do nada” (...). Então a jogabilidade é boa mas fica um pouco abaixo da 
narrativa e dos personagens. ” 

E5 “Achei muito fluente, no combate, na parte de andar. Ele pecou um pouquinho na 

jogabilidade dentro d’água (...), mas isso é irrelevante, porque o jogo é muito bom. ” 

E6 “Gostei, adorei, na verdade. O jeito como ele usa todos os botões do controle para todas 

as funções (...). ” 

E7 “(...) aspectos que eu esperava do jogo e ele não teve. (...) a interação com as outras 

casas, que tem muita casa trancada, principalmente nas cidades maiores você tem poucos 

pontos de acesso. ” 

“(...) é muito livre na questão do mundo e das interatividades, o mundo é gigante, mas eu 

acho que poderia abrir umas interações com certas partes da cidade. ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A jogabilidade foi o elemento de maior controvérsia, enquanto quatro dos 

entrevistados (E1, E3, E5 e E6) comentaram, no geral, positivamente sobre esse aspecto, mas 

com ressalvas; os outros três tiveram diferentes reclamações, como: apesar da liberdade no 

jogo como um todo, esse fator se torna muito restrito dentro das cidades (E7), um combate 

com poucos comandos e poucas variações (E2) e problemas com o cavalo e bugs (erros de 

programação) que atrapalham a jogabilidade (E4). 

Dentre os que comentaram positivamente, as ressalvas envolvem o combate 

dentro d’água, que ficou “muito travado” (E5) e uma possível dificuldade de compreensão do 

sistema de combate para novos jogadores (E1); ainda assim, um jogador de cada grupo, 

afirma que os aspectos negativos desse elemento não são tão relevantes na análise do produto 

final, pois o jogo, como um todo, é competente em outros aspectos (E2 e E5). 

É notável a discrepância entre o discurso do Entrevistado 1 e do Entrevistado 2, o 

primeiro fala sobre a profundidade do sistema de combate, especialmente na dificuldade mais 

alta, enquanto o segundo reclama de um combate muito simples. Analisando o que é 

informado pelo Entrevistado 1, sobre a relação entre combate e níveis de dificuldade, é 

possível concluir que o jogo, embora possua um sistema de combate elaborado, não 

conseguiu demonstrar isso de forma eficiente para todos os jogadores e tornou o combate uma 

experiência demasiadamente simples para alguns, como foi o caso para o Entrevistado 2. 
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 Mundo/Níveis 

A quinta pergunta foi sobre a construção do mundo aberto do jogo e de suas 

quests (missões/níveis/fases) primárias e secundárias. 

 

Tabela 8 – Respostas (Mundo/Níveis) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “Sobre o mundo aberto, ele é muito bem feito, tudo muito bonito, as atividades são bem 

diversificadas (...). As sidequests, todas tem um propósito, uma trama própria, além da 

história principal que é incrível (...). ” 

E2 “(...) tem mundo aberto que não te deixa chegar em certas áreas a não ser que você esteja 

em um certo ponto da história ou em um certo ponto de desenvolvimento do personagem. 

No The Witcher não, (...) o jogo não te limita, ele realmente deixa aberto; então achei o 
level design para o conceito de mundo aberto muito bem aplicado (...). ” 

(Sobre o level design das quests:) “é repetitivo, o que salva são as histórias, já que existe 

profundidade para cada personagem secundário (...). ” 

E3 “O mundo aberto ficou incrível, você não tem a necessidade de usar o fast travel, porque 

você vai avançando no mapa e é quest por tudo quanto é lado, (...) tem pessoa sendo 

atacada, tem vila pegando fogo, tem monstros (...). ” 

(Sobre as quests:) “(...) até as missões mais básicas são muito legais e elas te envolvem. 

(...) até uma quest curta, de minutos, ela puxa uma continuidade. ” 

E4 “Eu achei o mundo do jogo muito bonito e, de certa forma, variado. Tem os três mapas 

maiores ali (...) e cada um tem seus elementos próprios; você consegue identificar cada 

área do jogo pelas características do local. (...) as quests em determinados momentos elas 

ficam um pouco repetitivas, (...) mas no geral elas tem uma certa variedade que não deixa 

isso ficar tão enjoativo, você não se cansa tão rápido disso. (...) aquilo é tão inserido 
dentro da mitologia do jogo que não chega a te agredir ou incomodar. ” 

E5 “O mundo eu achei bem vivo, muito interessante (...). ” 

(sobre as quests:) “(...) eu adorei tanto as principais como as sidequests; até as caçadas a 

tesouros são interessantes, muito bem bolado. ” 

E6 “Eu gostei, principalmente da atenção que eles deram às missões secundárias (...) e gostei 

também da liberdade do mundo aberto. (...) o gráfico ficou muito bom em toda parte do 

mapa (...). ” 

E7 “(...) o mundo (...) já é bem completo, mas poderia ter uma liberdade maior. De questão 

de quest, eu realmente me impressionei porque tem coisas muito elaboradas (...). Foram 

construídos biomas inteiros pra gente poder passar dois minutos de quest e os produtores 

pensaram nisso. São muitos ambientes diversos, uma hora você tá dentro de uma 

caverna, outra hora você tá dentro de um castelo ou algo assim, então eu achei bem 

construído. ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como esse elemento contém dois aspectos diferentes, a análise das respostas 

também será dividida, primeiro sobre o mundo aberto do game, que foi unanimemente 

elogiado, principalmente pela liberdade (E2 e E6), suas atividades (E1) e o trabalho de 

ambientação e (E4, E5 e E7), além de, como citado pelo Entrevistado 3, a forma como esse 

mundo é construído com diferentes personagens, acontecimentos e atividades. A única 

ressalva, deu-se pela restrição dessa liberdade nas cidades, pois, segundo a Entrevistada 7, há 

poucos locais de acesso e poucos locais de interação. 
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O segundo aspecto em questão trata da construção das missões e nesse ponto dois 

dos jogadores reclamaram da repetitividade das atividades das missões, mas disseram que, 

apesar disso, o enredo delas (E2) e as mecânicas embasadas na mitologia ainda são muito 

boas (E4). Em contrapartida os outros cinco entrevistados elogiaram, principalmente, as 

missões secundárias e o nível de atenção dado a elas. 

 Interface 

O sexto questionamento e penúltimo questionamento dessa parte e da entrevista 

era acerca das opiniões e impressões dos jogadores sobre a interface. É válido notar que esse 

foi um aspecto que sofreu mudanças nos meses seguintes ao lançamento do jogo. 

 

Tabela 9 – Respostas (Interface) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “Bom, sobre a interface, tudo funciona bem, só alguns detalhes muito pequenos saem 

disso, o inventário pode ficar confuso, já que é muita coisa lá e eu achei muito pouco 

você só poder andar com duas poções e ter que ficar trocando no inventário 

constantemente; mas de resto, (...) todas as informações estão lá, tudo é muito funcional. 

” 

E2 “Quando eu joguei a primeira vez, a interface era muito ruim, porque eu peguei o jogo 

sem nenhuma atualização. O inventário era ruim de se gerenciar, o HUD (heads-up 

display, informação na tela) era ruim, as fontes dos textos no menu eram minúsculas, (...) 

essa parte foi absurdamente falha, porém com meses eles soltaram atualizações e virou, 

praticamente, um novo jogo (...). ” 

E3 “Eu gostei bastante da interface, também. (...) o mapa ficou perfeito, excelente. O 

inventário dá um pouquinho de trabalho, mas agora já saíram muitos patches 
(atualizações), então o inventário ficou bem legal. ” 

E4 “(...) pra mim os menus do jogo, da parte de administração do personagem foram bem 

competentes (...). O HUD também não tive nenhum problema com ele; a princípio você 

nota que é um pouco poluído, (...), mas essas informações estão ali pra auxiliar, (...) 

principalmente a parte da quest ali do lado, informando onde você deve ir, o que você 

tem que fazer (...). Os botões também, o controle em si, também não tive nenhum 

problema (...). ” 

E5 “Achei bem prática, porque mostra o tutorial, mostra a biografia dos monstros. Quando 

você vai caçar um monstro você já olha onde o monstro é fraco, que tipo de óleo você 

tem que usar, que sinal você tem que usar. Achei a interface muito prática. ” 

E6 “Eu achei boa, só achei meio complicado a parte que você troca os itens que você tem 

que comer, a parte das poções. (...) mas também foi muito bom, foi excelente. ” 

E7 “Olha, na questão de informação, pra mim, foi bem completa, todas as informações 

necessárias na hora do jogo e nos menus. Na questão visual os menus principais, fazem 

parte desse ambiente do The Witcher, meio medieval, eles colocaram uma paleta marrom 
(...). ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Aqui o que se destacou foi como o jogo tinha um inventário confuso e bagunçado 

após o seu lançamento, mas que depois de várias atualizações, esses problemas foram sendo 

corrigidos, como citado pelos entrevistados 2 e 3, mas, no geral, os jogadores afirmam que os 

elementos de interface cumprem seu papel e são funcionais. 
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 Áudio 

A sétima e última pergunta tratava das impressões dos jogadores sobre o áudio. 

 

Tabela 10 – Respostas (Áudio) 
Entrevistado (a) Resposta 

E1 “O Áudio, pra definir, seria perfeito, a trilha sonora é sensacional, tudo se encaixa no 

momento, a dublagem é muito boa também e todos os efeitos sonoros são perfeitamente 
executados e até te fazem se sentir dentro do jogo e contribuem muito para a imersão. 

Sobre a dublagem, e eu joguei o jogo todo em inglês, ela é impecável (...). ” 

E2 “Perfeito, perfeito. Achei a dublagem muito boa, a música maravilhosa, os efeitos 

sonoros dos cenários, das florestas, dos monstros, tudo muito bem feito. (...) nesse caso a 

(dublagem) brasileira quase alcançou (a dublagem em inglês), mas a original ainda é 

melhor. ” 

E3 “(a dublagem em inglês) ficou muito boa; a dublagem brasileira eu gostei bastante, mas 

obviamente tem erros, talvez alguns atores em certos momentos não tenham dado a 

devida emoção pro personagem, mas no geral ficou muito bom mesmo. (...) ” 

(sobre a trilha sonora:) “É bem da temática da época, (...) se você estiver em algum canto 

da cidade toca uma música tema bem baixa, mas se você vai pra uma praça, com 

músicos, a música que eles tocam fica em evidência. Então foi tudo bem distribuído (...). 

” 
(sobre os efeitos sonoros) “Ajuda bastante na imersão, você entra na ação do jogo (...). ” 

E4 “Do áudio do jogo, dos efeitos sonoros, não tenho nada a reclamar, pra mim foram muito 

bons (...). Achei normal, ok, mesmo. (...) não gostei da dublagem brasileira e preferi 

deixar as vozes originais. Sobre a trilha sonora do jogo eu achei muito legal, gostei 

bastante (...) As músicas são muito boas, todas elas te ajudam a te inserir naquele mundo 

de fantasia medieval “dark”. ” 

E5 “Achei o áudio maravilhoso (...). As músicas te fazem entrar no personagem, o som 

ambiente do jogo é fantástico, os monstros também. A dublagem também é muito boa. 

Joguei em português e foi a melhor dublagem de um jogo que eu já joguei, porque todas 

as outras dublagens sempre pecavam em alguma coisa, mas essa do The Witcher foi 

perfeita; teve alguns deslizes, vozes repetidas, mas são coisas irrelevantes, que você 

deixa passar.” 

E6 “Bom eu joguei dublado (...), ficou muito bom também. (...) 

(sobre os efeitos sonoros:) Excelentes, excelentes, exatamente na hora, tudo perfeito; sem 

nenhum defeito, tudo foi excelente. ” 
(sobre a trilha sonora:) “Sensacional, achei perfeito também, porque na hora que você 

está matando algum monstro ele muda para uma música mais acelerada ou quando ele 

está com alguma das personagens que o Geralt gosta, ele coloca uma música mais lenta, 

sensacional. ” 

E7 “ (...) eu acho muito bem orquestrada. (...) ele coloca uma música mais agitada para 

mostrar que você está em perigo e quando você sai do combate as coisas já amenizam, 

quando você está dentro de uma cidade, por exemplo, é algum tipo de música que toca, 

quando você está fora é outro tipo de música. (...) você nem percebe a transição e é um 

dos aspectos que mais aumenta o envolvimento do jogador. (...) eu achei a dublagem dele 

muito bem feita, apesar de que em algumas partes ficou o inglês original, mas é questão 

de NPC, um ou outro. (...) O que acontece é um errinho ou outro. (...) joguei o jogo 

inteiro na dublagem brasileira. (...) foi o primeiro que eu vi que está praticamente inteiro 
dublado (...). ” 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esse foi outro aspecto unanimemente aprovado pelos entrevistados, que 

praticamente só elogiaram a dublagem, os efeitos sonoros e a trilha sonora, citando a como o 

áudio ajuda na imersão de diferentes formas, por exemplo (E1, E3 e E7). A única discrepância 
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notável foi a opinião do Entrevistado 4 que não gostou da dublagem brasileira, em 

comparação aos outros jogadores que apontaram apenas pequenas falhas e deslizes nesse 

aspecto. 

A seção a seguir trata das conclusões do estudo e do fechamento do trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluídas as análises dos dados, faz-se necessária a exposição de algumas 

observações pontuais a partir dos objetivos do estudo. 

Como apresentado no início do trabalho: o objetivo geral era compreender o 

processo de decisão de compra dos jogadores de um game, enquanto os objetivos específicos 

foram: entender qual a avaliação dos atributos por esses jogadores no pós-compra e avaliar 

como eles percebem os diferentes atributos do jogo. Tendo atingido esses objetivos, os 

seguintes apontamentos se fazem necessários: 

De forma geral, o jogo em estudo se mostrou um sucesso com os jogadores, 

considerando a forma como todos o elogiam. Além disso os jogadores podem ser 

considerados fidelizados, a desenvolvedora conseguiu isso através da entrega de um produto 

unanimemente competente na maioria de seus aspectos e acima da média em alguns desses 

(como demonstrado nas seções anteriores, analistas e jogadores atribuem ao jogo status de 

melhor do gênero e/ou melhor do ano, por exemplo); além disso a política da empresa no que 

diz respeito ao relacionamento com os clientes compradores de seu produto se mostra efetiva. 

Diferentemente do que se tornou comum como prática entre as empresas do ramo, como 

mencionado pelos entrevistados, a CD Projekt Red, corrige e atualiza seu jogo de acordo com 

as demandas dos jogadores e entrega pacotes de conteúdo adicional sem nenhum tipo de 

cobrança extra. Isso é uma demonstração da importância que o consumidor de games dá ao 

tratamento das empresas que escolhe se tornar cliente. 

Os jogadores entrevistados apontam a maior parte de suas reclamações como 

“irrelevantes” ou “releváveis” perante o que julgam ser um produto muito superior a seus 

demais concorrentes no gênero e no mercado em geral. 

A “atenção aos detalhes”, repetidamente mencionada pelos entrevistados 

(especialmente à narrativa, às missões secundárias e ao mundo aberto do jogo), se mostrou 

um fator influenciador indireto na decisão de compra e direto na satisfação no pós-compra. 

No momento da decisão de compra, a influência se dá devido ao fato de que os primeiros a 

jogar o jogo são os analistas profissionais, dessa forma ao observar esses aspectos como 

positivos e atribuir notas altas ao jogo, os analistas influenciam os consumidores, que, por sua 

vez, influenciam outros consumidores. Esse tipo de postura por parte de uma desenvolvedora, 

ao tentar apresentar o melhor produto possível explorando diferentes aspectos 

Observando esses apontamentos com base nas opiniões de jogadores de game 

aclamado por seus analistas e jogadores, vencedor de diversos prêmios e considerando a 
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natureza puramente qualitativa da pesquisa, é possível levantar algumas hipóteses sobre o 

universo dos jogadores de Witcher 3, a serem testadas por um estudo quantitativo de maior 

escala, sendo elas: 

1. Os atributos mais importantes para a decisão de compra são o mundo aberto, as 

missões secundárias e a narrativa do jogo; 

2. Esses três fatores também são os mais apreciados no pós-compra; 

3. A maior parte dos consumidores de Witcher 3: Wild Hunt se sentem satisfeitos 

com o produto; 

4. A postura da empresa desenvolvedora, ao se mostrar preocupada em ouvir os 

jogadores e corrigir problemas do jogo com atualizações de acordo com suas 

exigências, é notada e valorizada pelos jogadores; 

5. Os jogadores tem preferência pela versão física do jogo, em detrimento à 

versão digital; 

6. Os materiais extras que acompanham a versão física, são a motivação principal 

para aqueles que dão preferência à versão física do jogo; 

7. As análises profissionais são a fonte de informações mais buscada pelos 

jogadores e é a fonte de maior credibilidade para eles, em comparação com as 

opiniões de amigos e peças de marketing direto. 

O que acontece hoje com a indústria do entretenimento interativo é um 

crescimento certo e constante, novas empresas, grandes e pequenas, ganham espaço em um 

mercado de enorme variação de gêneros de produtos, plataformas de publicação, níveis de 

investimento e tipos de consumidores. Em uma realidade onde a comunicação é instantânea, 

um desenvolvedor não pode esperar lançar um jogo que desagrade aos jogadores e ter um 

bom desempenho; o exemplo da CD Projekt Red mostra uma alternativa às práticas de 

mercado extensamente criticadas pelos consumidores. 

É importante notar que, pelo reduzido tamanho da amostra e pelo método de 

amostragem, as considerações aqui apresentadas carecem de um embasamento 

estatisticamente relevante para sua reflexão no universo da amostra, exatamente por isso as 

hipóteses acima foram propostas para serem testadas em estudos posteriores. Outro ponto 

limitador da pesquisa se deve ao fato de que estudou apenas um jogo, portanto os resultados 

atingidos com esse estudo sobre The Witcher 3: Wild Hunt podem ou não ser verdadeiros 

para outros títulos. 

Finalmente, uma possibilidade para pesquisas futuras seria a de tentar classificar 

por ordem de importância os diferentes atributos de um game para os diferentes tipos de 



57 
 

jogadores e/ou de gêneros. Outra possibilidade seria a de quantificar a percepção de valor do 

jogador para esses diferentes atributos em um game. Ainda, outra possibilidade seria a de 

identificar o quanto o consumidor costuma relevar deficiência técnica em um atributo quando 

um atributo diferente o agrada. Esse tipo de pesquisa também pode ser expandida para outras 

mídias de entretenimento como cinema, revistas em quadrinhos ou séries de TV. 
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GLOSSÁRIO 

 

 Bug: erro de programação em um software, causador de problemas e inconsistências 

técnicas em um game. 

 Console: Plataforma utilizada para se jogar um jogo eletrônico. 

 Cutscene: é como são chamadas as cenas que aparecem nos intervalos entre os 

momentos de jogabilidade. 

 DLC: sigla para “Downloadable Content”, são conteúdos adicionais não inclusos no 

produto originalmente vendido. 

 Gameplay: termo em inglês para “jogabilidade”. 

 HUD: sigla de “Heads-up Display”, é o instrumento usado para fornecer informações 

contidas na tela do jogo de forma que o jogador não tenha que desviar seu foco para 

consultá-las. 

 Hype: alto nível de expectativa por parte da imprensa e dos jogadores, criado 

anteriormente ao seu lançamento ao lançamento de um produto de entrentenimento. 

 Joystick: termo em inglês para denominar o controle de um console de games. 

 NPC: sigla de Non-playable Character, um personagem controlado não pelo jogador, 

mas pela inteligência artificial do jogo. 

 Patch: atualização, pacote de mudanças que corrige bugs, podendo também ser usado 

para alterar ou adicionar elementos ao jogo. 

 PSN: sigla de Playstation Network, a loja online utilizada pelos consoles da fabricante 

Sony. 

 Quest: termo tradicionalmente usado para descrever as missões de jogos de RPG, 

geralmente de fantasia medieval. 

 Sidequest: termo usado para descrever missões secundárias em jogos de RPG de 

fantasia medieval. 

 Triple A (AAA): termo utilizado para denominar jogos de alto nível de complexidade, 

que normalmente custam milhões para se produzir e tem extensas campanhas de 

marketing; normalmente contam com centenas de pessoas trabalhando em seu 

desenvolvimento e divulgação. É, na indústria de games, o equivalente a um 

“blockbuster” do cinema. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM JOGADORES 

DE THE WITCHER 3: WILD HUNT 

 

Obs.: marcadas em negrito estão as falas do entrevistador. 

Entrevistado 1 

Data e Horário da Entrevista: 7 de Janeiro de 2016 – 19:53 

Sexo: Masculino 

Idade: 22 

Estudante, Fortaleza, CE 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Então, eu tomei conhecimento assistindo a um evento, a E3 de 2014, onde eu vi uma 

demonstração do jogo e o que me chamou atenção foi o visual do jogo; ele me pareceu ser um 

mundo aberto bem extenso com muito a se fazer. De início foi a mecânica do jogo, a batalha 

que tinha nesse gameplay me pareceu uma mecânica muito bem desenvolvida. 

Como você obteve mais informações do jogo depois de conhecê-lo? 

Ao longo do tempo eu fui pesquisando na internet, notícias de sites especializados, 

basicamente. 

Você diria que foi uma decisão simples a de comprar esse jogo ou foi precisa muita 

ponderação? 

Eu decidi rapidamente, porque antes do jogo, e ele demorou um bom tempo para sair, eu 

comecei a jogar os anteriores. Então eu diria que foi bem simples. 

Alguma alternativa foi levada em conta quando você estudava comprar Witcher 3? 

Não, nenhuma, eu estava decidido por comprar Witcher 3. 

Quando o jogo foi comprado? 

Agosto, começo de agosto. 

Você comprou para qual plataforma? 

PC. 

Você comprou em mídia física ou digital? 

Eu comprei em mídia física. 

Em loja física ou pediu pela internet? 

Loja física. 

Quais fatores foram decisivos no momento da compra, para você comprar naquele local 

específico? 
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Naquele mês eu estava afim de comprar o jogo e naquele momento, naquela loja eu vi que 

estava com um preço razoável e decidi levar logo. 

Depois de jogar, qual sua opinião geral sobre o jogo? O que você tem a dizer para 

alguém que não conhece? 

Então, para mim é o melhor RPG que eu já joguei na vida, é o melhor RPG já feito, é, 

sinceramente, talvez, o melhor jogo que eu já joguei. 

Ok, a próxima pergunta é: quais aspectos do jogo você achou que foram bem 

executados? Que aspectos lhe chamaram a atenção e você gostaria que se repetisse em 

uma sequência desse jogo ou em outro jogo? 

Ah, basicamente tudo. A história, o mundo do jogo, todas as mecânicas, sinceramente tenho 

pouquíssima coisa a reclamar do jogo. O que mais chama atenção é o cuidado com os 

detalhes, tanto na história como nos quesitos técnicos. É incrível como os caras conseguiram 

colocar emoção em todos os personagens, até nos NPCs que você pode nem encontrar durante 

o seu jogo, a atenção com os detalhes da história é algo que é difícil ver nos jogos “Triple A” 

por aí. Sem falar da qualidade técnica do jogo, os caras adiaram várias vezes, mas valeu a 

pena, porque tiveram muito esmero em fazer um jogo muito polido. 

Ok, então quais aspectos você achou que não foram tão bem executados e que você não 

gostou? 

Então, uma coisa, um detalhe bem pontual, que me incomodou é que durante as telas de 

carregamento tem uma imagem e uma narração sobre a história, o que é muito bom, só que 

eventualmente se a história não avança e a gente vai só jogando o jogo no mundo aberto, 

fazendo as atividades fora da história, essa tela vai se repetindo e é a mesma tela toda vida que 

o jogo tá carregando e isso acaba ficando repetitivo, mas isso é um detalhe bem pequeno que 

não tira em nada da diversão. 

Ok, então, depois de comprar The Witcher 3 você recomendaria o jogo a amigos? 

Sim, absolutamente recomendaria, com certeza, inclusive estou a toda hora recomendando por 

aí. Uma galera começou a jogar e a ler os livros de tanto eu falar dessa série. 

Então você voltaria a comprar jogos da mesma produtora? 

Sim, vou comprar, eles se mostraram um exemplo de como tratar um cliente, diferente da EA 

ou da Ubisoft, que exploram o jogador de todo jeito que dá. A CD Projekt Red se mostrou 

muito preocupada em agradar o cliente, com tudo que vem na caixa do jogo, os DLCs 

gratuitos e as atualizações que eles faziam escutando os problemas relatados pelos fãs, além 

da primeira expansão ser incrível, valendo mais do que muito jogo completo por aí.  

(Parte 2 – Atributos de Produto) 
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Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que você não esperava e quando você 

descobriu no jogo foi uma surpresa positiva. 

Eu diria que a extrema atenção aos detalhes, eu conhecia os jogos anteriores e já tinha visto as 

análises e as pessoas comentando o quão bom era The Witcher 3, mas ainda assim, fui 

surpreendido pela incrível atenção aos detalhes, como já disse, da história e da parte técnica. 

O primeiro item é a narrativa e aqui eu tenho que explicar que a narrativa é tudo que 

envolve a premissa do jogo, a forma como ele conta a história anterior, as temáticas que 

ele aborda, as metáforas no enredo, o cenário no qual se passa, a não-linearidade da 

história, a fotografia, a imersão que ele proporciona e tudo sobre o desenrolar da trama, 

então, sobre a narrativa, o que você achou? 

Achei que ela foi bem executada, tudo foi muito bem desenvolvido. Eu podia passar horas 

conversando sobre o quão boa é a narrativa desse jogo e não faria jus, mas um ponto forte do 

jogo e da série é a ambiguidade moral da narrativa, das situações e das escolhas que o jogador 

tem que fazer. 

E sobre os personagens, o que você achou dos personagens do jogo? 

Todos eles são bem complexos, diversos personagens principais e secundários que aparecem, 

todos eles são bem realistas e tem profundidade; todos eles tem suas motivações; todos eles 

estão dentro de uma realidade possível, são acreditáveis, por assim dizer. 

Ok, sobre a jogabilidade, o que você achou? 

Muito boa, talvez um pouco difícil de se adaptar para quem é novo com a série, mas eu achei 

bem legal, tudo era simples e funcional, eles conseguiram adicionar muita profundidade ao 

combate, principalmente, porque tem vários tipos de inimigos e táticas diferentes para você 

usar, o que te dá chance de explorar bem todas as possibilidades. Só tem um detalhe, na 

primeira vez que eu joguei, eu joguei no normal e depois de um tempo, como eu evoluí muito 

o personagem, foi tudo ficando mais fácil, até diminuiu um pouco do desafio, mas depois eu 

joguei uma segunda vez no “Death March”, na quarta dificuldade, e o jogo virou o inferno na 

terra, cada luta, até com os inimigos mais fracos, era um perigo de morte constante e aí eu 

tinha que ter muita atenção e aproveitar todas as ferramentas possíveis, todas as poções, 

bombas, runas, etc; então essa última dificuldade faz a profundidade do combate brilhar e te 

obriga a usar todo o arsenal do Geralt, diferente do que pode acontecer nas dificuldades 

menores. 

Ok, esse outro aspecto em inglês seria level design, em português Mundo/Níveis. No 

Witcher 3, como ele é de mundo aberto, eu pergunto aqui duas coisas: o que voc~e 

achou do mundo aberto dele e do design das missões, das quests. 
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Sobre o mundo aberto, ele é muito bem feito, tudo muito bonito, as atividades são bem 

diversificadas, você não sente que elas estão lá só para ocupar espaço. As sidequests, todas 

tem um propósito, uma trama própria, além da história principal que é incrível. Não tenho 

nada a reclamar, tudo foi muito bom. 

O próximo item é interface. Interface é tudo aquilo que conecta o jogo e o jogador, 

aquilo que o jogo usa para te passar informações. Nesse conceito se inclui o HUD, a 

barra de vida, os itens que você pode usar lá no canto, o minimapa, as informações sobre 

a quest e, no caso de Witcher, como é um RPG, o inventário, a tela de gerenciamento do 

personagem, o mapa; então, o que você achou dessa interface? 

Gráfico se inclui aqui? 

Na verdade, nessa divisão que eu estou te propondo, os gráficos fazem parte da 

composição na narrativa, dos níveis, da interface, então ele não seria um atributo em si, 

mas é algo que faz parte e contribui na composição desses atributos. 

Tranquilo. Bom, sobre a interface, tudo funciona bem, só alguns detalhes muito pequenos 

saem disso, o inventário pode ficar confuso, já que é muita coisa lá e eu achei muito pouco 

você só poder andar com duas poções e ter que ficar trocando no inventário constantemente; 

mas de resto, o minimapa funciona bem, todas as informações estão lá, tudo é muito 

funcional. 

O último aspecto seria o Áudio, e no áudio se inclui os efeitos sonoros, a dublagem e a 

trilha sonora. Então, o que você achou do áudio do jogo? 

O Áudio, para definir, seria perfeito, a trilha sonora é sensacional, tudo se encaixa no 

momento, a dublagem é muito boa também e todos os efeitos sonoros são perfeitamente 

executados e até te fazem se sentir dentro do jogo e contribuem muito para a imersão. Sobre a 

dublagem, e eu joguei o jogo todo em inglês, ela é impecável, as vozes se encaixam, os 

dubladores fazem um trabalho excepcional; a dubladora da Yennefer, por exemplo, consegue 

expressar desprezo, orgulho e soberba só com um tom de voz em uma frase pequena; o 

dublador do Geralt nem se fala, o personagem tem a limitação emocional da história por causa 

das mutações e o dublador consegue manter o tom sempre igual mas com um toque sutil de 

emoção em vários momentos. 

 

Entrevistado 2 

Data e Horário: 10 de janeiro de 2016 – 10:08 

Sexo: Masculino 

Idade: 33 
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Analista de Comércio Exterior, Fortaleza, CE 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Eu já conhecia a franquia, do 1 e do 2, então eu já tinha um vínculo e já sabia que era uma 

compra certa. Eu já era fã da série. 

Como você obteve mais informações do jogo? 

Eu sigo várias páginas ligadas a video games, a própria página da sony ou da IGN Brasil, sites 

do gênero. Eu acompanho o desenvolvimento e o pré-lançamento de vários jogos. Então eu 

vou acompanhando o hype, vou vendo demo, playthrough, vídeos. 

Então você diria que comprar esse jogo foi uma decisão simples ou foi preciso muita 

ponderação? 

Foi simples, esse eu enquadrei na categoria de compra certa. 

Alguma alternativa foi levada em conta quando você estudava comprar Witcher 3? 

Alternativa não, mas eu estou sempre acompanhando todos os jogos, então eu sei o calendário 

de lançamento de todos os jogos do ano. Então eu sempre sei quais jogos vão sair em 

determinado mês, então eu estabeleço o quanto eu vou comprar nesse mês baseado no meu 

orçamento; e em cima disso eu sei se eu compro só um ou se eu vou comprar mais de um e 

em cima disso eu escolho quais eu vou comprando primeiro. 

Então, você sabe dizer se tinha alguma alternativa? 

Não, no caso, esse era certeza, o The Witcher eu estaria comprando independente de qualquer 

coisa. 

Ok, você lembra quando foi comprado, o jogo? 

Foi na semana de lançamento. 

E você comprou como? 

Comprei em mídia digital, pela PSN. 

Houve algum fator influenciador no momento da compra? 

O que me fez comprar na PSN e não em loja física foi que na PSN, pelo mesmo valor da loja 

física, eu teria o passe de temporada que inclui todas as expansões que poderiam vir a sair um 

dia. 

Depois de jogar, qual sua opinião geral sobre o jogo? O que você diria para alguém que 

não conhece? 

O jogo é muito bom, para quem não conhece, a pessoa tem que saber que o jogo é grande. Eu 

jogo muito video game e mesmo assim foram semanas para finalizar, e mesmo quando 
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finalizei não tinha feito tudo, mesmo jogando diariamente durante a semana, mas no geral o 

jogo é muito bom. 

Que aspectos desse jogo você achou muito bem executados e queria ver de novo em 

outro jogo ou em uma sequência desse jogo? O que você realmente gostou nesse jogo? 

A História, a história foi muito bem executada e tudo ligado a ela. O relacionamento entre os 

personagens, os antecedentes, o background. O cenário em si, a história foi muito bem 

ambientada. Independente de qualquer falha técnica de programação do jogo, a história é 

maravilhosa. Tudo gira muito em torno da história e a história te faz relevar qualquer outro 

problema. 

A pergunta seguinte é exatamente o contrário, o que você achou que não foi tão bem 

executado e você queria que fosse corrigido num próximo jogo? 

O sistema de combate, a jogabilidade do sistema de combate é muito repetitiva e simples, 

então eram poucos comandos, poucas variações; o jogo não tinha muita profundidade técnica, 

você ficava mais apegado à história mesmo. 

Algo mais? 

Algumas falhas gráficas que todo jogo de mundo aberto tem, mas com isso eu já me 

acostumei, mesmo achando ruim, já relevo, porque todo jogo de mundo aberto tem isso. 

Então a última pergunta dessa parte é se: depois de comprar Witcher 3 e conhecer o 

jogo você recomendaria o recomendaria amigos. 

Sim, recomendaria, tanto é que recomendei, tanto é que tenho dois amigos que já compraram 

por indicação minha. 

E voltaria a comprar um jogo da mesma produtora? 

Sim, fácil. 

Por quê? 

Ela se enquadra em um grupo de produtora de jogos que tem margem de erro zero comigo, 

todo jogo que ela faz eu compro e gosto, então se for um jogo que não tenha nenhuma ligação 

com as franquias que eu conheço, se for algo do zero, eu vou dar um voto de confiança cego 

por isso. 

(Parte 2 – Atributos de produto) 

Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que, mesmo depois de procurar 

informação sobre o jogo, te surpreendeu positivamente? 

Eu fui surpreendido pelo jogo de cartas, o jogo paralelo que tem dentro do jogo, eu até sabia 

que tinha, mas não imaginava que era bom daquele jeito. 
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O primeiro item é a narrativa e aqui eu tenho que explicar que a narrativa é tudo que 

envolve a premissa do jogo, a forma como ele conta a história anterior, as temáticas que 

ele aborda, as metáforas no enredo, o cenário no qual se passa, a não-linearidade da 

história, a fotografia, a imersão que ele proporciona e tudo sobre o desenrolar da trama, 

então, sobre a narrativa, o que você achou? 

Pra mim foi perfeita, ele dá ótimos ganchos para quem acompanhou os jogos anteriores e para 

quem não acompanhou ele fazia flashbacks pontuais que davam só as informações 

minimamente necessárias para você não ficar “boiando” na história atual. O desenvolvimento 

dos personagens muito bom, a escolha narrativa muito variada, você tem vontade de jogar 

mais de uma vez só porque na primeira vez você apoiou a pessoa A, na segunda você apoia a 

pessoa B e vê as consequências que isso vai gerar. O jogo tem uma gama muito alta de 

variabilidade e no geral foi o principal fator de compra, como eu disse antes, muito bom, o 

background, o enredo de cada personagem, a personalidade de cada personagem, tudo muito 

bem feito e muito bem adequado. 

E sobre os personagens, o que você achou dos personagens do jogo? 

Todos muito bem aprofundados, todos os personagens principais, e os ligados aos principais, 

geram empatia em você, uma marca dessa franquia é que ela dá atenção a personagens 

genéricos, por exemplo: a mulher no meio da rua que, a princípio, só precisaria ter uma fala 

pré-pronta, eles dão uma atenção para essa pessoa genérica. Das missões secundárias do jogo, 

várias tem um aprofundamento, tem missões secundárias que duram horas. Uma pessoa que 

você encontra no meio da rua, abre uma missão que você vai saber da vida dela, da infância 

dela e é um personagem totalmente terciário, que não tem nenhum vínculo pré-missão ou pós-

missão; você nunca mais o vê e mesmo assim a desenvolvedora fez com que se tenha 

profundidade e história para cada personagem, mesmo aqueles que não vão ter influência 

nenhuma na história principal. 

Ok, o próximo elemento é a jogabilidade, o que você achou da jogabilidade? 

Um pouco falha, tirando a parte do jogo de cartas e da movimentação em si, ela é bem 

repetitiva, o combate é relativamente “sacal”, são poucos comandos, poucas variações. Os 

poderes são relativamente simples e visualmente não apela ao olho, porque são golpes onde o 

personagem brilha ou a espada dele brilha, não é como se algo que acontece na tela que te 

chamasse a atenção para te agradar de forma especial. A jogabilidade é um pouco falha, mas o 

enredo, a história, o cenário, tudo faz com que você releve a jogabilidade. 

O próximo atributo é o Mundo e os Níveis do jogo. Como Witcher 3 é de mundo aberto, 

aqui está em questão o que você achou da construção do mundo aberto e das quests. 
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Eles foram bem justos com o jogador, porque tem muito falso mundo aberto, tem mundo 

aberto que não te deixa chegar em certas áreas a não ser que você esteja em um certo ponto da 

história ou em um certo ponto de desenvolvimento do personagem. No The Witcher não, se 

você não quis seguir por um rumo e foi por outro, você vai enfrentar inimigos 20 ou 30 níveis 

acima de você e o jogo não faz nada para lhe impedir de tentar. Então da mesma forma que 

você pode seguir um rumo linear e ir crescendo junto com a história, você pode fugir disso e 

tentar a sorte, que o jogo não te limita, ele realmente deixa aberto; então achei o level design 

para o conceito de mundo aberto muito bem aplicado, ele não foi um falso mundo aberto, 

onde o mapa está lá, mas aparece uma nuvem, uma barreira, uma névoa ou algo para te dizer 

que você não pode. Onde você quiser ir, você vai, você só é limitado pela sua capacidade de 

chegar. 

E quanto ao level design das quests, tanto principais como secundárias? 

É repetitivo, o que salva são as histórias, já que existe profundidade para cada personagem 

secundário, você acaba se envolvendo com a aquela missão, mas o level design é sempre o 

mesmo; matar um monstro, matar alguém que sequestrou uma pessoa, recuperar um item. 

Não tem muita variação, acho que se eu fosse contar teria umas nove variações do que se 

fazer. Todas as missões envolvem esses nove tipos de coisas. 

O próximo item é interface. Interface é tudo aquilo que conecta o jogo e o jogador, 

aquilo que o jogo usa para te passar informações. Nesse conceito se inclui o HUD, a 

barra de vida, os itens que você pode usar lá no canto, o minimapa, as informações sobre 

a quest e, no caso de Witcher, como é um RPG, o inventário, a tela de gerenciamento do 

personagem, o mapa; então, o que você achou dessa interface? 

Quando eu joguei a primeira vez, a interface era muito ruim, porque eu peguei o jogo sem 

nenhuma atualização. O inventário era ruim de se gerenciar, o HUD era ruim, as fontes dos 

textos no menu eram minúsculas, eu tinha que estar a 30 centímetros da tela, essa parte foi 

absurdamente falha, porém com meses eles soltaram atualizações e virou, praticamente, um 

novo jogo. Todo o conceito de inventário mudou, mas baseado em quando eu joguei a 

primeira vez foi muito ruim. 

Então depois dessas mudanças... 

Virou outro jogo, tanto é que eu estou deixando sair as duas expansões programadas, eu poder 

voltar a jogar de novo, porque virou outro jogo. Quando eu joguei o inventário tinha limite de 

peso para certos itens de certas categorias, essa limitação sumiu; antigamente o inventário não 

se organizava, tinha que mudar tudo de canto para tentar organizar, agora isso é automático, a 

fonte aumentou, os textos de cada item estão mais legíveis. A própria programação do 
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personagem mudou, foram adicionadas novas animações de movimento, então quando você 

faz as mesmas coisas gera reações diferentes. Então, tecnicamente, o jogo teve muitas 

atualizações. Como eu joguei assim que saiu, quando começaram a sair essas atualizações eu 

já tinha terminado o jogo e eu vi que virou quase um novo jogo. 

O último aspecto seria o Áudio, e no áudio se inclui os efeitos sonoros, a dublagem e a 

trilha sonora. Então, o que você achou do áudio do jogo? 

Perfeito, perfeito. Achei a dublagem muito boa, a música maravilhosa, os efeitos sonoros dos 

cenários, das florestas, dos monstros, tudo muito bem feito. 

Tenho que te perguntar se você jogou com o áudio do jogo em inglês ou português. 

Eu fiquei alternando, uma parte em inglês depois colocava em português. Até para ficar 

curtindo um pouco dos dois lados eu ficava alternando ao longo do jogo. 

Então, comparando as duas dublagens, o que você achou? 

Eu sempre vou preferir a original, são pouquíssimos casos pontuais onde a dublagem 

brasileira supera a original. Fico muito satisfeito quando a dublagem brasileira alcança a 

original, nesse caso a brasileira quase alcançou, mas a original ainda é melhor 

 

Entrevistado 3 

Data e Horário da Entrevista: 16 de janeiro de 2016 – 18:05 

Sexo: Masculino 

Idade: 22 

Autônomo, Caldas Novas, GO 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Foi um amigo meu, que já conhecia a série e ele me mostrou o trailer “Killing Monsters”, que 

ele aparece com aquele sobretudo, tem a menina que vai ser enforcada e na hora eu fui à 

loucura; eu pensei: eu tenho um video game de última geração e eu quero esse jogo; me 

pareceu sensacional. 

Então foi esse trailer que te chamou atenção? 

Esse trailer que me chamou atenção. 

Sabe me dizer se por algum motivo especial? 

Foi mais a atmosfera mesmo, o cenário tenso, meio medieval, a cabeça do monstro que ele 

joga, aquele tom sério, eu gostei bastante. 

Ok, a segunda pergunta é: depois de tomar conhecimento do jogo como você obteve 

mais informações sobre, antes de comprar? 
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Blogs, comunidade do facebook do jogo, que a gente encontra muita gente comentando e 

procurar algo sobre o enredo, vídeos no youtube, tem os livros também. 

Você diria que foi uma decisão simples a de comprar esse jogo ou foi precisa muita 

ponderação? 

Foi simples, o trailer me conquistou bastante. 

E você tinha alguma alternativa enquanto estava estudando comprar The Witcher 3? 

Eu tinha Mortal Kombat X, eles lançaram bem perto um do outro. O valor no Brasil é aquela 

maravilha, então eu adiei um pouco o Mortal Kombat para pegar o Witcher na estreia. 

Algum motivo especial de fez escolher Witcher em detrimento do Mortal Kombat? 

Não, eu tomo muito cuidado quando vou comprar um jogo, porque o HD do PS4 lota 

rapidinho e os jogos são caros, tem muito imposto em cima deles. Então, se eu compro um 

jogo na pré-venda ou no lançamento tem que ser muito bem pensado, porque às vezes não 

compensa eu comprar um jogo que daqui a um tempo vai estar pela metade do preço. Daí eu 

olhei e pensei: Mortal Kombat é um jogo multiplayer, é interessante para jogar com os 

amigos, mas o Witcher, a gente lê as notícias, vê que vai ter mais de cem horas de jogo, vê os 

trailers, o primeiro trailer te cativa “pra caramba”, então, foi ele. 

Você comprou o jogo no lançamento mesmo? 

No lançamento, fui na loja e o meu estava separado. 

Ok, então foi em mídia física. No local em que você foi comprar, teve algo que te 

influenciou a comprar nesse local, nesse dia? 

Só a vontade de jogar o jogo mesmo. Eu tinha ligado pra loja pra perguntar se estaria 

disponível no dia do lançamento, disseram que sim e que reservariam minha cópia. 

Então essa loja você já compra habitualmente? 

Eu costumo comprar muito nela, como aqui é uma cidade meio que do interior, não costuma 

ter muitas lojas de PS4, mas eu troquei ela recentemente. 

Depois de jogar, qual sua opinião geral sobre o jogo? O que você falaria para alguém 

que não conhece? 

Incrível, incrível, compre! É o melhor jogo do ano, sem dúvida. 

Ok, então, próxima pergunta. Quais aspectos do jogo você achou que foram muito bem 

feitos e você gostaria de ver isso de novo em uma sequência desse jogo ou em um outro 

jogo? O que você gostou? 

O modo como você tem uma liberdade de escolhas para tomar uma decisão que afeta o enredo 

ou que também, às vezes, não afetam de uma maneira tão grande, mas você tem aquela 
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liberdade naquele momento, gostei bastante disso e também por ter muita sidequest e muita 

coisa alternativa para se fazer. 

Ok, a outra parte da pergunta é exatamente o contrário: se teve alguma coisa que você 

não gostou, que você queria que fosse esquecido ou refeito em outro jogo. 

Eu acho que eles iluminaram muito certas áreas do jogo. Na área de Velen, um local 

devastado pela guerra, abandonado, eu esperava ver algumas coisas com tons mais escuro, 

alguma coisa com um tom mais sombrio, talvez até mais gótico. Achei que nessa parte tinha 

muita coisa iluminada, muita flor colorida, muito detalhe de cores. Se fosse, talvez, um pouco 

mais preto e cinza teria sido melhor. 

Então, depois de comprar o jogo, você recomendaria a amigos? 

Recomendaria, até já recomendei, é excelente 

E voltaria a jogar jogos da mesma produtora? 

Sem dúvida, me surpreendi. Não conhecia ela e adorei o jogo, o formato que ele veio na mídia 

física, vem o CD da música, o mapa, uma nota de agradecimento, adesivo; achei muito legal, 

não é algo que normalmente se vê. Super recomendado, adorei a produtora. 

(Parte 2 – Atributos de Produto) 

Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que, mesmo depois de procurar 

informação sobre o jogo, te surpreendeu positivamente? 

A movimentação do personagem, eu vi que nos primeiros jogos ele era um pouco travado e 

também pela magnitude, porque você tem uma espada de aço, uma de prata, você tem 

bombas, você pode lançar magias, usar poção. Aí você pensa: é muita coisa, como vai 

funcionar isso?! Mas ficou tudo muito bem pro controle, você faz tudo tranquilo, você puxa a 

arma certa, troca, se quiser, no meio da batalha 

O primeiro item aqui é a narrativa e aqui eu tenho que explicar que a narrativa inclui a 

premissa, a forma como ele conta a história anterior ao jogo, as temáticas que ele 

aborda, alguma metáfora dentro do enredo, o cenário no qual ele se passa, a não-

linearidade da história, a imersão que ele consegue de proporcionar; tudo isso compõe a 

narrativa, então, o que você achou da narrativa do jogo? 

Eu achei ela bem direta, em relação à explicação sobre os jogos anteriores eu achei ela fraca, 

mas bem direta. Ela dá o básico do universo em que você está. Tem um detalhe, um pequeno 

manual que vem na mídia física que dá uma premissa para os personagens e do que está 

acontecendo, isso ajuda bastante e dá pra ter uma ideia. No início é bem básico e direto, agora 

no decorrer do jogo é excelente, a história principal corre da maneira correta, as cutscenes, os 

gráficos são excelentes.  
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Próximo item é “Personagens”, o que você achou dos personagens do jogo? 

Os principais eu achei muito bem explorados, teve personagem secundário que você fica 

cativado por ele, então cada personagem te cativa de alguma forma.  

O próximo item seria jogabilidade o que você achou da jogabilidade? 

Bem interessante, que nem o que me impressionou, gostei muito dos comandos, das opções, 

da movimentação do personagem pra ele esquivar ficou muito bom e até a dos monstros, tem 

momento que ele ataca de uma forma, se você usar um golpe nele e ele estiver com pouca 

vida ele começa a recuar. 

Ok, próximo item diz respeito ao Mundo e aos Níveis. Como Witcher 3 é de mundo 

aberto, nesse item está em questão o que você achou da construção do mundo aberto e 

das quests. 

O mundo aberto ficou incrível, você não tem a necessidade de usar o fast travel, porque você 

vai avançando no mapa e é quest por tudo quanto é lado, talvez não seja aquela quest explícita 

com um ponto de interrogação no mapa, mas tem pessoa sendo atacada, tem vila pegando 

fogo, tem monstros, então vale a pena andar por todo o mapa. 

E sobre o design das quests? 

São muitas e obviamente tem aquelas que eles deram mais atenção, mas até as missões mais 

básicas são muito legais e elas te envolvem. Tem um negócio interessante que tem uma 

missão onde a gente encontra um cara carregando um monte de cadáver em um carrinho, você 

mata os monstros em volta, conversa com o cara e fala: “olha, você vai pegar alguma doença, 

cuidado com isso” e o cara responde: “não, nunca fiquei doente nem nada”; se você sai dessa 

área e volta semanas depois, no tempo do jogo, você encontra esse mesmo NPC pedindo 

ajuda porque ele ficou doente. Então até uma quest curta, de minutos, ela puxa uma 

continuidade. 

O próximo item é a interface, aí eu tenho que te explicar que a interface é tudo aquilo 

que conecta o jogo e o jogador, aquilo que o jogo usa para te passar informações. O 

HUD, a barra de vida, os itens que você pode usar lá no canto, o minimapa, as 

informações sobre a quest e, no caso de Witcher, como é um RPG, o inventário, a tela de 

gerenciamento do personagem, o mapa; tudo isso faz parte da interface, então sobre a 

interface, o que você achou? 

Eu gostei bastante da interface, também. Ele dá uma opção de encher a tela de dicas e 

notificações, mas ele também te dá a opção de limpar tudo. Isso é muito bom porque tem 

coisa ali que é desnecessária pra quem já joga o jogo há mais tempo, porque não precisa ficar 

vendo as armas ou os outros itens ali. O mapa ficou perfeito, excelente. O inventário dá um 
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pouquinho de trabalho, mas agora já saíram muitos patches, então o inventário ficou bem 

legal. 

Então, chegando no último item, que seria o áudio, que inclui os efeitos sonoros, a 

dublagem e a trilha sonora, então, sobre o áudio o que você achou? 

Eu joguei algumas partes no original e realmente ficou muito bom; a dublagem brasileira eu 

gostei bastante, mas obviamente tem erros, talvez alguns atores em certos momentos não 

tenham dado a devida emoção pro personagem, mas no geral ficou muito bom mesmo. As 

vozes condizem com os personagens. A dublagem ficou bem localizada, bem brasileira. 

Algo a comentar sobre a trilha sonora? 

É bem da temática da época, tem banjo. É interessante que se você estiver em algum canto da 

cidade toca uma música tema bem baixa, mas se você vai pra uma praça, com músicos, a 

música que eles tocam fica em evidência. Então foi tudo bem distribuído, o áudio dos 

monstros também, muito. 

E sobre os efeitos sonoros? 

Ajuda bastante na imersão, você entra na ação do jogo. Os gritos das aparições assustam, você 

fica: “Nossa, que demais! ”. 

 

Entrevistado 4 

Data e Horário da Entrevista: 16 de janeiro de 2016 – 18:41 

Sexo: Masculino 

Idade: 27 

Policial Civil, Curitiba, PR 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Eu tomei conhecimento do Witcher foi através da internet mesmo, eu acompanho alguns 

canais no youtube e sites de jogos e quando o jogo começou a ser divulgado eu acabei por 

consequência tomando conhecimento dele. 

E sabe me dizer por que ele chamou atenção? 

É porque todos que comentavam os trailers e notícias em geral desse jogo, todas comentavam 

que os anteriores tinham sido muito bons. Eu não cheguei a jogar nenhum dos anteriores, 

porque saíram em plataformas às quais eu não tinha acesso, então eu não conhecia esse 

mundo, mas como as pessoas diziam que o mundo do jogo era muito bom e os jogos 

anteriores eram muito bons e esse estava prometendo ser um jogo muito bom também; isso 

acabou chamando minha atenção 
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Ok, a segunda pergunta é: como, depois de conhecer esse jogo, você procurou mais 

informações antes de comprar? 

Foi nesses mesmos sites, sites de análises e notícias de jogos. Como eu pesquisa muito acabou 

entrando no meu radar. 

Então, você diria que foi uma decisão simples a de comprar esse jogo ou foi precisa 

muita ponderação? 

Simples não foi, é que, sempre antes de comprar qualquer coisa que seja, eu costumo 

pesquisar bastante sobre o produto que eu estou comprando para ter uma certeza de que eu 

não estou gastando à toa, mas não precisei ponderar muito em relação a ele. Foi uma análise 

simples observando as análises do jogo. 

Entendo, e você tinha alguma alternativa enquanto estava estudando comprar The 

Witcher 3? 

Tinha, ele saiu depois do Dragon Age: Inquisition e os dois tem uma temática semelhante e na 

época eu fiquei eu bastante dúvida entre qual dos dois comprar, se Dragon Age ou Witcher e 

acabei optando pelo Witcher porque meus amigos me recomendaram Witcher falando que era 

uma compra melhor e acabei comprando ele. 

Você saberia me dizer me quando você comprou o jogo? 

Eu comprei, acho, em setembro. 

Então você comprou em loja física ou mídia digital? 

Eu comprei em mídia física, mas através da internet, no Submarino. 

Entendo, para qual plataforma? 

Playstation 4. 

Houve alguma coisa que te influenciou a comprar lá? 

O Preço, na época eles tinham uma promoção e acabei comprando mais de um jogo junto, 

porque estava um preço bom e foi isso mesmo, o preço. 

A próxima pergunta é: depois de conhecer o jogo, qual sua opinião geral sobre o jogo, o 

que você falaria para alguém que não conhece esse jogo? 

Eu gostei muito do jogo, muito mesmo. A história é muito bem contada, os personagens todos 

são bem carismáticos e a relação entre eles também é muito boa e acho que isso é o que mais 

me impressiona no jogo, o desenvolvimento dos personagens e o mundo do jogo em si, que eu 

achei muito rico. Eu gostei tanto dos jogos que eu comprei os livros, todos os que tem em 

português e estou lendo agora. 
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Entendo. Bom, quais aspectos do jogo você gostou? Aspectos que você achou que foram 

bem feitos e você que ver isso de novo reproduzido em uma sequência desse jogo ou em 

algum outro jogo? 

Acho que o mais me impressionou, o que mais diferenciou ele dos outros jogos, 

principalmente esses de mundo aberto, pra mim foram as sidequests, as missões secundárias, 

que todas elas tem uma história muito bem desenvolvida; isso me impressionou bastante. Fora 

isso os personagens, como falei antes. Tudo isso foi demais no jogo. 

A outra parte da pergunta é exatamente o contrário: o que você não gostou no jogo? O 

que você achou que não foi tão bem incorporado? 

O cavalo, a Carpeado ali me incomodava demais, às vezes. Você estava correndo e ele 

travava em algum lugar, fora os bugs normais do jogo, mas isso acontece em qualquer jogo de 

mundo aberto. 

Ok, então a última perguntar dessa parte da entrevista é se você recomendaria o jogo a 

amigos. 

Sim, claro, recomendaria 

E voltaria a comprar jogos da mesma produtora? 

Sim, sem dúvida. Hoje em dia é difícil nós sentirmos que os jogadores são respeitados pelas 

produtoras e a CD Projekt Red mostra que se importa conosco, muito ao contrário das outras. 

Quando você compra o jogo em mídia física, vem aquele encarte com o agradecimento deles, 

mostrando o quão difícil é comprar um jogo e eles reconhecem esse esforço nosso, 

disponibilizando as DLCs gratuitas e a qualidade de jogo em geral também é muito boa, tudo 

isso vai a favor da empresa. 

(Parte 2- Atributos de Produto) 

Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que você não estava esperando e te 

surpreendeu de forma positiva? 

Acho que não tinha nada que eu não estivesse esperando, até porque eu já tinha lido muito 

sobre o jogo. Acho que a história no geral me surpreendeu muito, eu não sabia o que esperar 

da história e ela me surpreendeu. 

O primeiro item é narrativa aqui eu tenho que explicar que a narrativa é tudo aquilo 

que inclui os elementos da história e do enredo, a premissa, a forma como ele conta a 

história anterior ao jogo, as temáticas que ele aborda, alguma metáfora dentro do 

enredo, o cenário no qual ele se passa, a não-linearidade da história, a imersão que ele 

consegue de proporcionar; tudo isso está dentro da narrativa, então, o que você achou 

da narrativa do jogo? 
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Achei excelente. Eu não joguei nenhum dos outros jogos, então eu não sabia nada da história 

do jogo, eu não sabia o que era um witcher, eu não sabia nada. A forma como o jogo te 

apresenta isso, te insere no mundo eu achei muito boa. Não vem um texto gigante do tipo 

“anteriormente em The Witcher”, não. Através das conversas com os personagens você vai 

pegando o que aconteceu anteriormente e através dos diversos livros dentro do jogo, aqueles 

diversos mitos e lendas, aquilo tudo te insere dentro do mundo, através disso você apreende 

toda a mitologia dele, isso eu achei muito bom. Sobre a história do jogo em geral, o roteiro do 

jogo é excelente, a fotografia também é excelente, tem cenas ali que você pode ficar só parado 

admirando e é isso; o roteiro é muito bom a história é cativante. 

Ok, o próximo item seria personagens, o que você achou dos personagens? 

Também gostei muito dos personagens, eu não sabia como eles eram mas gostei demais. O 

roteiro do jogo, por ser muito bom, auxilia nisso de se identificar com os personagens, eles 

não são bidimensionais, todos eles tem um algo a mais pra dizer. Quando você chega naquela 

parte do Barão, ali você começa a ver que os temas são realmente bem profundos, não é nada 

tão preto no branco e isso se estende durante todo o jogo e é bem legal. Até tem a decisão 

entre Yennefer ou Triss que, pra mim, foi a decisão mais difícil dos últimos jogos que eu tive. 

O que fazer, quem você vai escolher. Essas decisões e escolhas são tão complicadas porque os 

personagens realmente são muito bons. 

Ok, o próximo elemento é a jogabilidade, o que você achou da jogabilidade? 

A jogabilidade ela fica um pouco abaixo dos outros quesitos, ela ainda é boa, mas tem 

algumas coisas que poderiam ser melhoradas, até o próprio combate, que muita gente critica, 

eu não achei tão ruim assim, mas poderia ser um pouco melhor. Os bugs não entram tanto 

nesse quesito jogabilidade, mas acabam afetando um pouco a jogabilidade, então dá uma 

atrapalhada, mas no geral ele é bem competente, não tem nada que você não consiga fazer por 

falha na jogabilidade, o problema é como eu falei antes, o Carpeado que travava em cerca e 

não saia de jeito nenhum e o Geralt também, às vezes, caía das escadas do nada, quando ele 

saía e ficava vivo tudo bem, o problema é quando caía de um local mais alto e morria. Então a 

jogabilidade é boa mas fica um pouco abaixo da narrativa e dos personagens. 

O próximo atributo é o Mundo e os Níveis do jogo. Como Witcher 3 é de mundo aberto, 

aqui está em questão o que você achou da construção do mundo aberto e das quests. 

Eu achei o mundo do jogo muito bonito e, de certa forma, variado. Tem os três mapas maiores 

ali, que são Velen, Novigrad e Skellige, e cada um tem seus elementos próprios; você 

consegue identificar cada área do jogo pelas características do local. Tem as áreas mais 

pantanosas ali em Velen, os picos e as ilhas em Skellige, tudo isso eu achei bem legal, muito 
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bem feito. As cidades eu achei também muito bonitas e reais. Minha mulher viajou à Polônia 

faz um ano e vendo as fotos você reconhece muito daquela arquitetura nas cidades do jogo, 

isso eu achei bem legal. As quests em determinados momentos elas ficam um pouco 

repetitivas, você chega no local, dá uma analisada com os sentidos de bruxo, mas no geral elas 

tem uma certa variedade que não deixa isso ficar tão enjoativo, você não se cansa tão rápido 

disso. Tem algumas partes pontuais onde você precisa fazer essa investigação, mas aquilo é 

tão inserido dentro da mitologia do jogo que não chega a te agredir ou incomodar. 

O próximo item é a interface, aí eu tenho que te explicar que a interface é tudo aquilo 

que conecta o jogo e o jogador, aquilo que o jogo usa para te passar informações ou que 

o jogador usa. Os controles fazem parte disso, o HUD, a barra de vida, os itens que você 

pode usar lá no canto, o minimapa, as informações sobre a quest e, no caso de Witcher, 

como é um RPG, o inventário, a tela de gerenciamento do personagem, o mapa; tudo 

isso faz parte da interface, então sobre a interface, o que você achou? 

Eu comecei a jogar Witcher alguns meses depois do lançamento, então muitos dos problemas 

de interface que existiam foram corrigidos pelo menos dizem que os menus do jogo eram um 

pouco mais bagunçados quando o jogo lançou, isso eu não peguei porque já tinha sido 

corrigido por patches. Pra mim os menu do jogo, da parte de administração do personagem 

foram bem competentes, eu consegui organizar os itens por tipo, não ficava nada bagunçado. 

O HUD também não tive nenhum problema com ele; a princípio você nota que é um pouco 

poluído, tem muita informação na tela, mas essas informações estão ali pra auxiliar, então eu 

não mexi no HUD, eu sei que dá pra tirar algumas coisas do HUD, mas eu optei por deixar do 

jeito que os desenvolvedores acharam melhor; e ele auxilia, principalmente a parte da quest 

ali do lado, informando onde você deve ir, o que você tem que fazer; isso é bom, não precisar 

entrar em um menu pra ver em que parte da quest você está, ficar ali do lado facilita bastante. 

Os botões também, o controle em si, também não tive nenhum problema. No começo só não 

entendi direito como funcionava a adrenalina, eles explicam, mas muito por baixo, então no 

começo acabei me batendo em relação a isso, até pegar o jeito como funcionava, mas depois, 

também, aprendi e fui embora. 

O último atributo seria o áudio, nisso se inclui a dublagem, os efeitos sonoros e a trilha 

sonora; então, sobre o áudio, o que você achou? 

Do áudio do jogo, dos efeitos sonoros, não tenho nada a reclamar, pra mim foram muito bons, 

nada me incomodou nos efeitos do jogo. Achei normal, ok, mesmo. Em relação à dublagem, 

eu não cheguei a jogar dublado, coloquei no começo dublado, mas não dava. Deixei ele só 

com as legendas em português e o áudio em inglês, porque eu estou mais acostumado a 
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assistir filmes assim e etc, então acabei preferindo. Assisti no youtube pessoas jogando no 

áudio em português e eu achei a dublagem ruim, eu prefiro a dublagem original, até cheguei a 

deixar em polonês por um tempo, mas não deu certo, não entendia nada e preferi deixar em 

inglês, pelo menos. È isso, não gostei da dublagem brasileira e preferi deixar as vozes 

originais. Sobre a trilha sonora do jogo eu achei muito legal, gostei bastante, principalmente o 

tema de batalha, acho que é “Silver for Monsters”, quando você vai enfrentar um monstro 

mais forte e toca música, ela é muito empolgante, gostei bastante dela. Outro efeito sonoro 

que eu gostei bastante também foi quando você sobe de nível ou termina uma quest, é um 

efeito sonoro legal que dá uma sensação de término daquele capítulo, daquela missão, de que 

você passou por aquilo, isso eu achei muito bom. Outra coisa em relação ao áudio é que, 

como eu comprei em mídia física, nós ganhamos também um CD com a trilha sonora do jogo 

e eu deixei no meu carro, até ouço direto quando estou indo para o trabalho ou voltando. As 

músicas são muito boas, todas elas te ajudam a te inserir naquele mundo de fantasia medieval 

“dark”. 

Voltando um pouco, falando sobre a dublagem, você disse que jogou, pela maior parte, 

em inglês. 

Isso. 

O que você achou dessa dublagem? 

Eu gostei da dublagem em inglês, a voz do Geralt era boa e de todos os personagens, também; 

não tenho nada a criticar, gostei bastante dela. O que eu achei melhor em relação à dublagem 

em português é que aparentemente tem uma variação maior dos atores ou de vozes que eles 

fizeram ou modulação, seja o que for, porque você não sente tanto a repeticação de vozes, o 

que acontece bastante em português com vários NPCs, em inglês tem uma variedade maior. 

 

Entrevistado 5 

Data e Horário da Entrevista: 16 de Janeiro de 2016 – 19:50 

Sexo: Masculino 

Idade: 30 

Assistente Administrativo, Presidente Getúlio, SC 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Eu tomei conhecimento do jogo hé alguns anos atrás assistindo vídeos no youtube, porque eu 

sou muito fã jogo de rpg e de mundo aberto e na época esse era um jogo que prometia ter um 

mundo aberto amplo, um mundo vivo. O jogo já prometia ser dublado e com tudo em 



80 
 

português além de ser um ótimo rpg. Como eu já conhecia os jogos anteriores eu já estava 

esperando ele vir e estava no aguardo. 

Conheceu ele quando foi anunciado? 

Se não me engano foi na E3 que vi pela primeira vez. 

De 2014? 

Não, foi de 2013...não lembro agora. Ah, na de 2014 eu vi os primeiros vídeos dele. 

Ok, a segunda pergunta é: como, depois de conhecer esse jogo, você procurou mais 

informações sobre ele? 

Eu comecei a pesquisar tudo que tinha; tinha até o canal do zangado que ele estava passando a 

história do 1 e do 2, pra iniciar o 3...e em outros canais de youtube que mostravam coisas 

sobre esse tipo de jogo. 

Então, você diria que foi uma decisão simples, a de comprar esse jogo, ou foi preciso 

muita ponderação? 

Não, foi bem simples. O Produto anunciado já encheu os olhos e o “hype” ficou bem elevado. 

Você lembra se estava estudando comprar algum outro jogo ao invés de Witcher 3? 

Eu tava ansioso por alguns jogos de rpg, o Dragon Age, que saiu alguns meses antes e o 

próximo da linha de RPG épico era o Witcher 3, que foi adiado algumas vezes, mas eu 

comprei um independente de comprar o outro. 

Lembra de quando você comprou o jogo? 

Comprei uma semana depois da estréia. 

Comprou em alguma loja ou em mídia digital? 

Comprei em uma loja, porque na cidade que eu moro não tem loja de video game. Tinha que 

ter a disponibilidade do meu pai poder ir na cidade vizinha, pra poder comprar por lá. 

Foi mídia física mesmo e qual console? 

PS4 

Houve algum fator influenciador que te fez comprar no local específico onde você 

comprou? 

Eu compro nessa loja desde que eu comprei meu primeiro video game. Desde que eu tinha o 

Playstation 3 eu só compro nessa loja. 

Depois de conhecer o jogo qual sua opinião geral sobre o jogo? O que você diria para 

quem não conhece o jogo? 

Pra quem gosta de RPG é um jogo fantástico, é o melhor RPG que já foi feito e pra quem não 

gosta de RPG é uma ótima oportunidade pra começar a jogar, porque ele preenche várias 

lacunas nos jogos como a gente precisa. Por exemplo: a história principal dele é muito boa, as 
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sidequests dele também são muito boas, cada sidequest tem uma história que vai fazer você 

ficar intrigado. 

Que aspectos desse jogo você achou muito bem feito e queria ver de novo em outro jogo 

ou em uma sequência desse jogo? O que você realmente gostou nesse jogo? 

Tirando a história principal, as sidequests são o ponto forte do jogo, porque em muito jogo de 

RPG as sidequests são “vai lá, pega tal coisa e volta” e no The Witcher não, no The Witcher 

tem sidequest que não faz parte da história principal, mas tem toda uma história elaborada, 

por exemplo o campeonato de gwent onde você descobre que roubaram o prêmio e no final 

você acaba saindo com a mulher. 

Ok, agora a pergunta exatamente contrária, o que foi que você não gostou? O que você 

achou que foi mal executado? 

Para mim o único ponto fraco do jogo foi o vilão, o principal da Caçada Selvagem, porque no 

jogo inteiro mostra como se ele fosse um cara muito forte e quando chega na última batalha 

ele não é tão forte assim, os “boss” anteriores eram mais difíceis do que ele.  

OK, última pergunta dessa parte. Depois de Comprar The Witcher 3 você recomendaria 

a amigos? 

Sim, eu recomendaria com todas as palavras do mundo. 

Você voltaria a comprar jogos da mesma produtora? 

Sim, tanto que agora eu estou ansioso pro próximo lançamento deles, Cyberpunk 2077. 

Algum motivo especial pra isso? 

Ah, a produtora me impressionou com tanta atenção aos clientes, tanto a carta de 

agradecimento e tantas melhorias e DLCs gratuitas e toda a melhora ouvindo os clientes 

(Parte 2 – Atributos de Produto) 

Você teve alguma surpresa? Algo que você não esperava e se surpreendeu de forma 

positiva? 

Pra mim tudo foi novo, tudo foi fantástico. Os contratos, o jeito que o jogo elabora as 

missões, o jeito que uma missão mistura com a outra, o jeito que um NPC que você salva no 

início do jogo e acaba te ajudando ou te atrapalhando de alguma forma no meio jogo. O jogo 

tem um mundo realmente muito vivo, ele te dá muitas oportunidades interessantes. Cada ato 

que você faz muda o final do jogo e tal. 

O primeiro item é a narrativa e aqui eu tenho que explicar que a narrativa é tudo que 

envolve a premissa do jogo, a forma como ele conta a história anterior, as temáticas que 

ele aborda, as metáforas no enredo, o cenário no qual se passa, a não-linearidade da 
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história, a fotografia, a imersão que ele proporciona e tudo sobre o desenrolar da trama, 

então, sobre a narrativa, o que você achou? 

Achei espetacular, perfeito o jeito como é contada a história no jogo. 

E sobre os personagens, o que você achou dos personagens do jogo? 

Achei todos os personagens cativantes, principalmente o da DLC, o Mestre dos Espelhos, 

aquele personagem é muito maneiro, o cara do coração de pedra também, além do Geralt, da 

Yennefer, da Triss, todo personagem ali em um carisma especial que faz a gente gostar deles 

e não querer matar eles. 

Ok, sobre a jogabilidade, o que você achou? 

Achei muito fluente, no combate, na parte de andar. Ele pecou um pouquinho na jogabilidade 

dentro d’água, que fica muito travado, mas isso é irrelevante, porque o jogo é muito bom. 

O próximo atributo é o Mundo e os Níveis do jogo. Como Witcher 3 é de mundo aberto, 

aqui está em questão o que você achou da construção do mundo aberto e das quests. 

O mundo eu achei bem vivo, muito interessante como você tá andando e de repente começa a 

ventar, quando você ouve os pássaros voando, quando você passa por uma cidadezinha e as 

pessoas falam coisa agradáveis ou desagradáveis pra você, o nojo e o medo que as pessoas 

tem do Geralt. 

E sobre a construção das quests? 

Como já falei antes, eu adorei tanto as principais como as sidequests; até as caçadas a tesouros 

são interessantes, muito bem bolado. 

O próximo item é interface. Interface é tudo aquilo que conecta o jogo e o jogador, 

aquilo que o jogo usa para te passar informações. Nesse conceito se inclui o HUD, a 

barra de vida, os itens que você pode usar lá no canto, o minimapa, as informações sobre 

a quest e, no caso de Witcher, como é um RPG, o inventário, a tela de gerenciamento do 

personagem, o mapa; então, o que você achou dessa interface? 

Achei bem prática, porque mostra o tutorial, mostra a biografia dos monstros. Quando você 

vai caçar um monstro você já olha onde o monstro é fraco, que tipo de óleo você tem que 

usar, que sinal você tem que usar. Achei a interface muito prática. 

O último aspecto seria o Áudio, e no áudio se inclui os efeitos sonoros, a dublagem e a 

trilha sonora. Então, o que você achou do áudio do jogo? 

Achei o áudio maravilhoso, apesar de ter um NPC no jogo que era uma menina que tinha voz 

de homem, mas eles já corrigiram isso, mas fora isso não tem nada de errado. As músicas te 

fazem entrar no personagem, o som ambiente do jogo é fantástico, os monstros também. A 

dublagem também é muito boa. 
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Você jogou com a dublagem em inglês ou português? 

Joguei em português 

O que você achou da dublagem? 

Foi a melhor dublagem de um jogo que eu já joguei, porque todas as outras dublagens sempre 

pecavam em alguma coisa, mas essa do The Witcher foi perfeita; teve alguns deslizes, vozes 

repetidas, mas são coisas irrelevantes, que você deixa passar. 

 

Entrevistada 6 

Data e Horário da Entrevista: 18 de janeiro de 2016 – 14:20 

Sexo: Feminino 

Idade: 17 

Estudante, Cuiabá, MT 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Bom, eu sigo muitas páginas de video game no Facebook, acompanho youtubers e ao longo 

desse tempo eu ouvi falar muito desse jogo, acabei vendo o trailer dele e acabei gostando do 

jeito dele porque eu gosto de jogos de RPG, nesse estilo medieval e eu acabei gostando do 

jogo. 

Você lembra quando descobriu ele? 

Olha, eu não lembro quando ele lançou, mas foi bem antes de ele ter lançado, porque todos os 

jogos que eu compro eu faço uma organização para comprar, então foi bem antes de ele ter 

lançado. 

Ok, então, a segunda pergunta é: como você obteve mais informações do jogo depois de 

conhecê-lo? 

Acompanhando as tais páginas que faziam comentários, como ele é o terceiro, eu vi vídeos 

dos anteriores e acompanhei o que se passaria na história dele. 

Você diria que foi uma decisão simples a de comprar esse jogo ou foi precisa muita 

ponderação? 

No meu caso, todo jogo que eu compro, eu faço um balanceamento de prós e contras antes de 

comprar o jogo, se ele é online ou não, se ele tem muitas horas de jogo, porque também não 

compensa comprar um jogo com poucas horas e pagar um preço muito elevado. Eu já queria 

comprar o jogo, claro, mas foi uma escolha, digamos que eu tive que pensar para comprar. 

Você sabe me dizer se você tinha alguma alternativa para comprar ao invés de Witcher? 

Sim, eu estava entre ele e o Bloodborne. 
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E o que te fez comprar Witcher 3 ao invés de Bloodborne? 

Foi pela expectativa que tinha com Witcher, digamos assim. Depois eu comprei Bloodborne 

também, mas eu adquiri ele primeiro por causa da expectativa que eu coloquei em cima dele. 

Ok, próxima pergunta é: quando o jogo foi comprado, você lembra? 

Acho que foi em novembro. 

Ok, você comprou em mídia física ou digital? 

Comprei em mídia física, de um amigo. 

Usado, já? 

Sim. 

Qual era a plataforma? 

Playstation 4 

Sabe me dizer se por algum motivo especial você comprou desse amigo e não em outro 

canto, não foi atrás de um novo? 

Sim, eu comprei dele por causa do preço, só por causa do preço, se não, teria comprado um 

novo. 

Ok, então depois de jogar qual a tua opinião geral sobre o jogo? O que você teria a dizer 

para quem não conhece? 

É um jogo que te surpreende pelas escolhas que você tem que fazer. Eu estou jogando ele 

novamente porque eu fiz péssimas escolhas. Se eu fosse dar um conselho a alguém seria pra 

você tomar cuidado com suas decisões, assim como na vida real, você pode ofender alguém 

tomando um certo tipo de ação. 

Ok, então, próxima pergunta. Quais aspectos do jogo você achou que foram bem 

executados? Algo que você queria ver de novo em uma sequência desse jogo ou em outro 

jogo. O que você realmente gostou no jogo? 

O que eu gostei foi a história, gostei do jeito como ela te prende, em cada missão secundária 

você uma tem história de alguém de diferente, apesar de os dubladores serem os mesmos, foi 

legal a atenção que eles deram às missões secundárias. 

Ok, essa pergunta é exatamente o contrário. Se teve alguma coisa que você achou que foi 

mal executada no jogo e você não gostou. 

A repetição da fala dos NPCs, dos personagens que ficam ali andando, se você chega em 

alguém e clica, a pessoa vai falar a mesma coisa que a outra acabou de falar. Podiam colocar 

falas diferentes, não ficar repetindo a mesma coisa. 

Ok, então, última pergunta dessa parte é: se depois de comprar The Witcher 3 você 

recomendaria o jogo a amigos. 
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Sim, eu recomendaria, falaria que é um jogo muito bom que dá muitas horas de diversão. 

E voltaria a comprar jogos da mesma produtora? 

Sim, ela ganhou bastante crédito com esse jogo, realmente me surpreendeu. 

(Parte 2 – Atributos de Produto) 

Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que você não esperava e te 

surpreendeu positivamente? 

Sim, o final do jogo. A gente nunca espera que um personagem principal vá morrer, então eu 

me surpreendi nesse aspecto. 

O primeiro item, narrativa, é tudo que inclui a premissa, a forma como ele conta a 

história anterior, as temáticas que a narrativa aborda, o cenário no qual se passa, a não-

linearidade da história, a imersão que ele proporciona e tudo sobre o enredo e a forma 

como o enredo avança, então, sobre a narrativa, o que você achou? 

Achei interessante o modo como ele usa os quadrinhos, quando você reinicia o jogo ele 

mostra uma parte de quadrinhos contando o que você fez antes, achei muito interessante a 

forma como ele abordou isso, achei bom. 

Algo mais? 

Acho que não. 

Ok, o item seguinte é “personagens”, então, especificamente sobre os personagens o que 

você achou? 

Bom, eu achei que o Geralt foi bem utilizado, o personagem principal, claro. Só achei ruim o 

fato de a gente não poder usar a Ciri, a gente joga algumas partes da história, mas a gente não 

pode escolher entre ele e ela para jogar. Mesmo assim gostei muito do jeito como usaram os 

personagens. 

Ok, o terceiro item é “jogabilidade”, o que você achou da jogabilidade? 

Gostei, adorei, na verdade. O jeito como ele usa todos os botões do controle para todas as 

funções é muito bom não tenho do que reclamar. 

Ok, o próximo item é sobre o Mundo e os Níveis do jogo. Nesse item está em questão o 

que você achou da construção desse mundo aberto e da construção das quests. Então, 

sobre o mundo aberto e sobre as quests, o que você achou? 

Eu gostei, principalmente da atenção que eles deram às missões secundárias como eu já disse 

e gostei também da liberdade do mundo aberto. Eles deram uma atenção maior nesse jogo, eu 

acho; o gráfico ficou muito bom, em toda parte do mapa que você ia, então não tenho do que 

reclamar também não. 
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O próximo item é interface e aí eu tenho que te explicar que interface é tudo aquilo que 

conecta o jogo e o jogador, aquilo que o jogo usa para te passar informações. O HUD, a 

barra de vida, a barra de toxicidade, os itens que você pode usar lá no canto da tela, o 

minimapa, as informações sobre a quest e, no caso de Witcher, como é um RPG, o 

inventário, a tela de gerenciamento do personagem, o mapa; tudo isso faz parte da 

interface, então sobre a interface, o que você achou? 

Eu achei boa, só achei meio complicado a parte que você troca os itens que você tem que 

comer, a parte das poções que você tem que trocar para usar durante o jogo. Ele não fez um 

tutorial específico; apesar de ser uma coisa simples, mas a princípio não tive uma clareza de 

como trocava, mas também foi muito bom, foi excelente. 

Ok, então, o último item aqui da lista seria o Áudio, nisso se inclui os efeitos sonoros, a 

dublagem e a trilha sonora. Então, o que você achou do áudio? 

Bom eu joguei dublado, mas eu gostaria de ter jogado em inglês, porque de vez em quando 

nas dublagens eles não traduzem algumas coisas, mas ficou muito bom também. Tem 

algumas coisas que eu tenho certeza que eles traduziram ao pé da letra, então eu achei bom. 

Algo a comentar sobre os efeitos sonoros? 

Excelentes, excelentes, exatamente na hora, tudo perfeito; sem nenhum defeito, tudo foi 

excelente. 

E especificamente sobre a trilha sonora? 

Sensacional, achei perfeito também, porque na hora que você está matando algum monstro ele 

muda para uma música mais acelerada ou quando ele está com alguma das personagens que o 

Geralt gosta, ele coloca uma música mais lenta, sensacional. 

 

Entrevistada 7 

Data e Horário da Entrevista: 18 de janeiro de 2016 – 20:43 

Sexo: Feminino 

Idade: 19 

Estudante, Belo Horizonte, MG 

(Parte 1 - Processo de Decisão de Compra) 

Como você tomou conhecimento de The Witcher 3 e por que ele chamou a atenção? 

Eu conheci The Witcher 3 porque eu já conhecia os jogos anteriores da franquia, meus amigos 

me apresentaram. Através da Steam eles ficaram conhecendo, então eu já conhecia a 

sequência então eu conheci o Witcher 3 através do 2 e do 1. 
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Sabe me dizer se você tomou conhecimento dele logo no anúncio, quando saiu algum 

trailer ou algo assim? 

Se não me engano foi algum trailer, que o pessoal do grupo da Steam divulgou assim que 

saiu. 

2013, 2014? 

Isso eu não me recordo. 

OK, teve algum motivo pro Witcher 3 em si chamar atenção ou foi por ser a sequência 

dos outros? 

Olha, eu sempre gostei muito de RPG de mundo aberto sou fã da franquia do Skyrim e 

quando eu vi o The Witcher 3 eu pensei que era uma mega evolução desde o Witcher 2 e 

mesmo assim tem aquela questão de liberdade. Cheguei a ver na BGS quinze minutos de 

gameplay e foi quando eu decidi que eu tinha que comprar esse jogo. 

Você já respondeu um pouco da próxima pergunta que seria: como você obteve mais 

informações do jogo depois de conhecê-lo? 

As principais informações que eu tive foi na Brasil Game Show de 2014, onde a galera da 

produtora fez um estande lá, passaram quinze minutos de gameplay para a gente e deram uma 

palavrinha sobre o jogo. 

Você diria que foi uma decisão simples a de comprar esse jogo ou foi precisa muita 

ponderação? 

Olha, como eu já sou fã do tipo de gênero do jogo, procuro sempre conhecer mais jogos, 

então para mim foi instantâneo, ainda mais porque eu já conhecia a franquia anteriormente, já 

sabia da qualidade deles. 

Sabe me dizer se você estava estudando alguma alternativa para comprar ao invés de 

Witcher? Se quando você estava estudando comprar Witcher, tinha algum outro jogo 

que você também queria que deixou de comprar esse jogo para comprar Witcher? 

Não, na verdade, para eu comprar mesmo The Witcher 3 foi porque eu estava lendo os livros 

e eu ganhei o jogo. 

De um amigo? 

Da minha mãe. 

Ok...então você teria informações sobre a compra? 

Como assim? 

Eu vou te perguntando e se você souber, você me responde, ok? 

Tranquilo, é porque eu gostei bastante do jogo até que posteriormente eu mesma fui na loja e 

comprei a edição de colecionador dele. 
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Ah, tá certo. Então você pode responder essas perguntas sobre a compra sobre quando 

você comprou. 

Tá! 

Então já que você comprou a edição de colecionador foi uma versão física, e foi para 

qual plataforma? 

Playstation 4 

E foi numa loja física ou pediu pela internet? 

Foi na Leitura, loja física. 

OK, teve alguma influência que te fez comprar nessa loja, especificamente? 

Olha, eu não vi disponível essa versão em nenhuma outra loja e pelo preço também, porque 

na internet estava a mesma faixa de preço da loja. 

Depois de jogar, qual sua opinião geral sobre o jogo? O que você diria para alguém que 

não conhece? 

Para mim foi um dos melhores jogos feitos até hoje, porque a principal coisa que eu prezo em 

um jogo é a imersão e ele é um jogo que te prende; você se interessa pela história, em nenhum 

momento vou pensa: “ah, eu acho que vou desistir”, “ah, eu acho que vou dar uma 

paradinha”, não. A história é bem contínua. Claro, por ser um jogo de mundo, tem alguns 

bugs. Acho que se eu fosse recomendar ele para alguém diria: “cara, você não sabe o que está 

perdendo, esse é O jogo”. Achei muito justo ele ter ganhado todas as indicações a jogo do 

ano. 

Só voltando um pouco, a pergunta que eu pulei foi: se você lembra quando o jogo foi 

comprado. 

Acho que foi uns dois meses depois que lançou. 

Então, próxima pergunta. Quais aspectos do jogo você achou que foram bem 

executados? Algo que você queria que se repetisse em uma sequência desse jogo ou em 

outro jogo. O que você gostou, que te chamou a atenção? 

Olha, sem contar com a história, vou dividir em duas partes: técnica e narrativa. Na parte 

técnica, eu fiz um ano de faculdade de jogos digitais, então eu gosto muito de ver mecânicas 

aplicadas e o The Witcher vem com uma mecânica para cabelos totalmente diferente em 

relação a outros jogos. Quem começou a mudar essa mecânica foi Tomb Raider e no The 

Witcher já é uma mecânica muito mais avançada, você vê o pelo dos animais, o cabelo do 

Geralt mexendo. Também a execução do caminhar do personagem, super fluido, geralmente 

isso dá uma agarradinha em outros jogos. A interação de você poder falar com praticamente 

qualquer NPC, mesmo que não seja em quest. A dublagem dele foi muito bem feita. Agora 
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em relação à história. Pra mim, que já conhecia a história antes, não foi nenhuma surpresa, 

mas eu acho que quem nunca jogou nenhum dos anteriores e não leu os livros, é uma história 

bem completa, sabe?! Você não fica: “ah, o que aconteceu com isso?”, “o que aconteceu com 

aquilo?”. 

Mais algo? 

Só isso 

Ok, a outra parte da pergunta é exatamente o contrário. Se teve alguma coisa que você 

achou que foi mal executada no jogo e você não gostou. 

Olha, são aspectos que eu esperava do jogo e ele não teve. Como RPG base eu uso o Skyrim 

para comparar em relação ao mundo aberto dele. Eu acho que a interação com as outras casas, 

que tem muita casa trancada, principalmente nas cidades maiores você tem poucos pontos de 

acesso. O mapa aberto dele não é verdadeiramente aberto, ele é dividido em etapas; poderia 

posteriormente juntar, porque eu acho que uma mecânica mais simples de se usar pode ser 

renderizar em tempo real, apesar de pesar um pouquinho para as outras plataformas. 

Ok, então, última pergunta dessa parte é: se depois de comprar The Witcher 3 você 

recomendaria o jogo a amigos. 

Com certeza. 

E voltaria a jogar jogos da mesma produtora? 

Sim, apesar de que o próximo jogo que ela vai lançar, não sou muito fã do gênro sci-fi e esse 

jogo é uma vertente de sci-fi, mas pela execução no The Witcher eu compraria de todo jeito, 

mesmo não sendo o estilo de jogo que eu goste, acho que a CD Projekt Red me surpreendeu 

com esse jogo. 

Sabe me dizer se alguma coisa específica dessa produtora que te chamou atenção? 

Olha, pelo que eu sei da história da produtora, ela é muito pequena. Me surpreendeu como 

eles conseguiram entregar um jogo muito “Triple A” para tão poucas pessoas e poucos 

recursos, né. Você vê a evolução significativamente do The Witcher 1 e do The Witcher 2, 

eles conseguiram surpreender. 

(Parte 2 – Atributos de Produto) 

Você teve alguma surpresa positiva no jogo? Algo que você não esperava e ao descobrir 

no jogo foi uma surpresa positiva. 

Seria o que eu comentei anteriormente, como a produtora é pequena eu esperava algo mais 

próximo do The Witcher 2, algo bem mais simples e eles conseguiram colocar uma 

complexidade em todos os aspectos do jogo, desde o mapa, à movimentação, à história, eu 

acho que ficou bem completo e eu não contava com isso. 
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O primeiro item específico é a narrativa e aqui eu tenho que explicar que a narrativa 

inclui a premissa, a forma como ele conta a história anterior, as temáticas que ele 

aborda, o cenário no qual se passa, a não-linearidade da história, a imersão que ele 

proporciona e tudo sobre o enredo e a forma como o enredo avança, então, sobre a 

narrativa, o que você achou? 

Olha, um dos aspectos mais interessantes desse jogo, que eu achei, apesar de eu não ter 

utilizado, foi a questão de você poder usar seu save anterior de The Witcher 2, com suas 

escolhas, e jogar The Witcher 3 e isso influenciar na história. Foi algo que completou a 

narrativa. Por mais que a narrativa do jogo seja muito completa, porque tem certas partes da 

história que o jogo não explica, eu acho que parece um jogo que requer uma leitura ou um 

jogo anterior, acho que poderia ter um manual ou algo do tipo que você possa ler mais, apesar 

de que já tem, mas pouco detalhado, sobre certos aspectos do jogo, algumas quests que tem 

referências a assuntos de jogos anteriores ou dos livros que alguém que não tenha contato com 

esses dois, talvez não perceba a referência. 

Próximo ponto é “Personagens”, o que você achou dos personagens do jogo? 

Olha, eu achei eles bem complexos e bem completos também. Cada um tem personalidade 

que foge dos padrões de outros jogos, que seria o estereótipo do herói, o estereótipo do vilão, 

ali não, são personagens que ao jogar com eles você vê que é uma linha narrativa bem 

diferente dos padrões. Acho que isso é um ponto bastante positivo no jogo, que consegue 

trabalhar em um ponto arriscado, fugindo do padrão e mesmo assim tendo uma boa história. 

O próximo item é jogabilidade o que você achou da jogabilidade? 

Olha, como eu disse anteriormente, é muito livre na questão do mundo e das interatividades, o 

mundo é gigante, mas eu acho que poderia abrir umas interações com certas partes da cidade. 

Ok, próximo item seria level design, em português Mundo/Níveis. Como Witcher 3 é de 

mundo aberto, nesse item está em questão o que você achou da construção do mundo 

aberto e das quests. 

A questão do mundo é, como eu já havia dito, ele já é bem completo, mas poderia ter uma 

liberdade maior. De questão de quest, eu realmente me impressionei porque tem coisas muito 

elaboradas, você precisa passar por portais, por biomas diferentes. Foram construídos biomas 

inteiros pra gente poder passar dois minutos de quest e os produtores pensaram nisso. São 

muitos ambientes diversos, uma hora você tá dentro de uma caverna, outra hora você tá dentro 

de um castelo ou algo assim, então eu achei bem construído. 

O próximo item é interface. Interface é tudo aquilo que conecta o jogo e o jogador, 

aquilo que o jogo usa para te passar informações. O HUD, a barra de vida, os itens que 
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você pode usar lá no canto, o minimapa, as informações sobre a quest e, no caso de 

Witcher, como é um RPG, o inventário, a tela de gerenciamento do personagem, o 

mapa; tudo isso faz parte da interface, então sobre a interface, o que você achou? 

Olha, na questão de informação, pra mim foi bem completa, todas as informações necessárias 

na hora do jogo e nos menus. Na questão visual os menus principais, fazem parte desse 

ambiente do The Witcher, meio medieval, eles colocaram uma paleta marrom, algo do tipo, 

para não destoar muito. A única parte que eu acho que destoa da ambientação do jogo é a 

parte da barra de vida e a do medalhão dele que parecem muito mais polidas e mais avançadas 

em relação à ambientação do jogo. 

O último aspecto seria o Áudio, nisso se inclui os efeitos sonoros, a dublagem e a trilha 

sonora. Então, o que você achou do áudio? 

Olha, como é uma trilha sonora eu acho muito bem orquestrada, inclusive o jogo vem com um 

CD exclusivamente da trilha sonoro do próprio. A questão de dentro do jogo em si, o 

personagem está em perigo, ele coloca uma música mais agitada para mostrar que você está 

em perigo e quando você sai do combate as coisas já amenizam, quando você está dentro de 

uma cidade, por exemplo, é algum tipo de música que toca, quando você está fora é outro tipo 

de música, e não é o som do jogo, é a música. Acho isso muito bacana, você nem percebe a 

transição e é um dos aspectos que mais aumenta o envolvimento do jogador. Agora o que, nas 

novas plataformas é uma novidade, seria a dublagem, eu achei a dublagem dele muito bem 

feita, apesar de que em algumas partes ficou o inglês original, mas é questão de NPC, um ou 

outro. Acho que em questão do tamanho do jogo, foi muito bem bolado uma frase em 

português para cada um. O que acontece é um errinho ou outro. Uma piada você entende, 

mesmo que não seja na língua que o jogo foi feito. 

Tenho que te perguntar se você jogou o jogo inteiro na dublagem brasileira. 

Joguei o jogo inteiro na dublagem brasileira. Em relação a outros jogos foi o primeiro que eu 

vi que está praticamente inteiro dublado. Outros jogos que eu já joguei dublado sempre 

tinham uma falha que certas partes gigantescas, onde tava todo mundo falando em inglês, no 

The Witcher não, se acontece é um ou outro personagem irrelevante, que não vai 

comprometer a história de jeito nenhum ou o seu envolvimento com o jogo. 
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APÊNDICE B – QUADRO ASSOCIATIVO DOS QUESTIONAMENTOS DO 

ROTEIRO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 

 

Questionamento Conceito Teórico 

Como tomou conhecimento do título e por 

que ele chamou sua atenção? 

Reconhecimento do Problema 

Como você obteve mais informações sobre 

o jogo? 

Busca de Informações 

Você diria que foi uma decisão simples a de 

comprar esse jogo ou foi preciso muita 

ponderação? Haviam alternativas? Se, sim 

por que esse título foi escolhido? 

Avaliação de Alternativas 

Quando o jogo foi comprado? Houve algum 

fator influenciador no momento da compra? 

Decisão de Compra 

Você comprou em mídia digital ou física? 

Pediu pela internet ou comprou em loja 

física. Qual Plataforma? 

Decisão de Compra 

Após jogar, qual a opinião geral sobre o 

jogo? Que aspectos do game você gostaria 

que fossem reproduzidos em outros jogos e 

quais gostaria que fossem esquecidos ou 

corrigidos? 

Comportamento Pós-Compra 

Após comprar The Witcher 3, você 

recomendaria o jogo a amigos? Voltaria a 

comprar jogos da mesma produtora? 

Comportamento Pós-Compra 

Surpresas Positivas no Jogo? Produto Ampliado 

Os seis questionamentos seguintes tratam 

dos elementos de um game, abordados no 

levantamento teórico 

Narrativa, Personagens, Jogabilidade, 

Mundo/Níveis, Interface e Áudio 
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ANEXO A – TETRIS E GRAND THEFT AUTO: VICE CITY 

 

Tetris é um jogo de quebra-cabeça, originalmente criado por Alexey Pajitnov, em 

1984, enquanto criava jogos de computador a fim de testar as capacidades de processamento 

dos novos equipamentos desenvolvidos na URSS. O jogo possui várias versões em diferentes 

plataformas e consiste na organização de peças com diferentes formatos geométricos, cada 

linha completa por quadrados é eliminada, adicionando pontos; a cada peça a velocidade do 

jogo aumenta. (Informações disponíveis em: <http://tetris.com/about-tetris/>) 

Uma versão grátis de Tetris, disponível no site oficial do jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://tetris.com/play-tetris/> 

 

Grand Theft Auto: Vice City é um jogo de ação-aventura, em mundo aberto, onde 

o personagem principal se envolve com o crime organizado, publicado em 2002, pela 

Rockstar Games, originalmente para Playstation 2. As mecânicas principais do jogo 

envolvem: guiar veículos (motos, carros, botes, helicópteros) e o combate com diferentes 

tipos de armas brancas e de fogo. É notória a liberdade de ação disponível aos jogadores entre 

as missões; ao jogador é permitido roubar qualquer veículo nas ruas e se dirigir ao ponto do 

mapa que desejar. (Fonte das informações: <http://www.ign.com/articles/2003/05/23/gta-

vice-city-review>) 
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A seguir, duas imagens do jogo: 

 

 
Fonte: <http://www.ign.com/images/games/grand-theft-aut-vice-city-pc-

493118/4fa6cafbcdc388ed13f0bdb8> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: <http://www.ign.com/images/games/grand-theft-aut-vice-city-pc-

493118/4fa6cafbcdc388ed13f0bdb8> 


