
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUÍZA EMÍLIA DE SOUSA PONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise do comportamento das jogadoras no 
processo de decisão de compra dos jogos de 

RPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA – CEARÁ 
19 DE DEZEMBRO DE 2013 



LUÍZA EMÍLIA DE SOUSA PONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análise do comportamento das jogadoras no processo de 
decisão de compra dos jogos de RPG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao curso de 

Administração do Departamento de 

Administração da Universidade Federal 

do Ceará – UFC, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel em 

Administração. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos 
Murakami 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2013 

 
 



 

 

LUÍZA EMÍLIA DE SOUSA PONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analise e compreensão do comportamento das jogadoras no 
processo de decisão de compra dos jogos de RPG. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao curso de 

Administração do Departamento de 

Administração da Universidade Federal 

do Ceará – UFC, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel em 

Administração. 

 

 

Aprovada em   /   /   . 
 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Luiz Carlos Murakami (Orientador) 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Manta Pinto de Araújo 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. Sergio Chaves Arruda 
Universidade Federal do Ceará – UFC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Cláudio e Fátima, 
 

a minha tia Eloísa e aos meus irmãos, 

Cláudia e Pedro. 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 

Para a conclusão deste trabalho, e de tantos outros desenvolvidos ao 

decorrer de uma longa e proveitosa vida acadêmica, foi de profunda ajuda a 

presença de várias pessoas às quais não poderia deixar de agradecer. 

Ao meu pai, Cláudio, que desde meu ensino fundamental acreditou 

em minha capacidade e potencial, sem nunca temer meus caminhos e 

sonhos. Sempre se mostrando presente para dar todo o apoio e inspiração 

em todos os momentos da minha vida. 

Á minha mãe, Fátima, que sempre me ensinou a arte do 

perfeccionismo e o valor de lutar pelos nossos objetivos. Nunca nos 

envergonhando de não saber ou não conhecer algo, mas sempre buscando 

aprender mais e mais. 

Aos meus irmãos, Cláudia e Pedro Henrique, por serem os melhores 

irmãos que uma pessoa pode ter, compartilhando comigo de cada momento 

da minha vida e me apoiando desde sempre. 

A minha prima querida e grande amiga, Fernanda, por reescrever o 

significado da palavra amizade, me acompanhando durante longos anos de 

vida música e conhecimento. 

Ao meu orientador, professor, e parceiro de trabalho, Luiz Carlos 
 

Murakami, por abrir minha mente à cada aula e à cada reunião. 
 

Aos outros tão presentes familiares que me apoiam em minha 

caminhada, como minha tia Eloísa, que cuidou de mim durante todos os 

anos da minha vida. 

Ao meu grupo de amigos da faculdade. Luanna Cavalcante e Aline 
 

Alves, que estiveram comigo desde o começo do curso. 
 

Agradecendo por final, mas de não menor importância, à Deus, por 

abençoar minha vida com tantas graças e conquistas, sendo o porto para a 

minha fé e espírito. 



RESUMO 
 

 
 

Os jogos de RPG são uma tendência na área de entretenimento e 

atraindo cada vez mais o público feminino. Neste contexto, este estudo tem 

como objetivo, analisar o comportamento destas jogadoras no processo de 

decisão de compra dos jogos RPG.   Esta investigação visa contribuir para 

fornecer subsídios para o desenvolvimento de atributos destes jogos e serviços 

para estas jogadoras. A abordagem metodológica que norteou esta pesquisa é 

quantitativa, e o instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário 

estruturado. O estudo apresenta resultados que ressaltam a importância de 

que  o  RPG  tenha  uma  boa  qualidade  de  jogos  e  gráficos  atrativos, 

independente da marca. 

 
 

Palavras Chave: RPG, comportamento do consumidor, compra, jogos. 



ABSTRACT 
 

 
 

RPG games are a trend in the entertainment and increasingly 

attracting the female audience. In this context, this study aims to analyze the 

behavior of these female players in the purchase decision process of RPG 

games. This research aims to contribute to provide subsidies for the 

development  of  attributes  of  these  games  and  services  for  these  female 

players. The methodological approach that guided this research is quantitative, 

and the instrument used for data collection was a structured questionnaire. The 

study presents results that highlight the importance that the RPG has a good 

game quality and attractive graphics, regardless of the brand. 

 
 

Key Words: RPG, consumer behavior, purchase, games. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 
 

As mulheres estão jogando mais jogos de RPG e já representam 41% 

do público "RPGista" no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada pelo núcleo de 

estudos e negócios em marketing digital da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM, 2013) 

Segundo a mesma pesquisa citada acima, as mulheres jogadoras de 

RPG têm, em média, 32 anos, já os homens, que representam 59% dos gamers, têm 

média de idade de 35 anos. 

 
 

 
1.1 Jogos preferidos 

 

 
 

O estudo da ESPM também aponta que o a preferência por gêneros de 

jogos muda entre mulheres e homens entrevistados pela pesquisa, mas ambos os 

sexos empatam em 22% quando se fala em games de ação e aventura. No caso das 

mulheres, 22% preferem games de estratégia. Já 20% dos homens afirmam gostar 

de jogos de tiro. 

Em ambos os sexos, jogos de esporte têm 11% da preferência, corrida 

tem 9%, cartas ficam com 7%, luta com 4% e jogos educativos aparecem com 2% 

 

Pensando na melhor forma de atrair as consumidoras destes produtos, 

as empresas passaram a estudar o perfil, as necessidades e os desejos destas 

jogadoras, para então com base nestas informações, conhecer profundamente o seu 

mercado, concentrando então a sua atuação para supri-lo de forma correta em uma 

extensa linha de produtos e jogos inovadores e diferenciados. A partir deste 

pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo geral de estudar o consumo dos 

jogos de RPG pelo mercado feminino, com ênfase nas variáveis que influenciam 

cada etapa do processo de tomada de decisão do consumidor. 
 

Estamos aqui para entender melhor esse mercado de RPG e capturar, 

assim, os fatores que fazem as jogadoras optarem por este tipo de game. 
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1.2 Objetivos e estrutura do trabalho 

 
 

 
Esta monografia tem como objetivo desenvolver um estudo em que se 

analise o processo de compra dos jogos de RPG pelo mercado feminino e dessa 

forma foi dividida em cinco capítulos. O primeiro contém a introdução dos assuntos, 

além de apresentar as definições de games, segundo alguns autores. 

No segundo capítulo, abordaremos as revisões teóricas com conceitos 

de autores no que diz respeito à marketing, mercado, bem como o processo de 

decisão do comprador. 

 

Em seguida, no terceiro capítulo, apresentaremos o procedimento 

metodológico, juntamente com um quadro resumo que relaciona os autores e as 

sínteses  dos  conceitos  utilizadas  no  procedimento.  Enquanto  que  no  capítulo 

seguinte de número quatro, apresentaremos e analisaremos os resultados da 

pesquisa. E, no quinto e último capítulo, traremos as conclusões e considerações 

finais  do estudo  e uma breve análise das  principais empresas da  área e suas 

respectivas estratégias. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 
 
 

 
2.1 Segmentação de Mercado 

 
 

Para Kotler & Armstrong (2008) “marketing é um processo social e 

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam 

por meio da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas”. O mercado 

busca suprir a demanda de produtos e serviços que todas as pessoas procuram, 

produzindo relacionamentos lucrativos com o cliente. Segundo a AMA (American 

Marketing Association) ela tem como sua mais nova definição de marketing a 

seguinte: “Marketing é uma função organizacional e uma série de processos para a 

criação, comunicação e entrega de valor para clientes, e para a gerência de 

relacionamentos com eles de forma que beneficie a organização e seus 

stakeholders.” 

Sobre os estudos de segmentação de mercado Churchill & Peter 

(2000), definem segmentação de mercado em dividir um mercado em grupos de 

compradores potenciais que tenham semelhantes necessidades e desejos, 

percepções de valores ou comportamentos de compra. 

Os mercados se diferem de várias formas, quanto aos desejos, 

recursos, localidades, atitudes de compra e práticas de compra, enfim os mercados 

podem ser segmentados de várias maneiras. Quando uma empresa segmenta o 

mercado, torna-se mais fácil satisfazer suas necessidades e desejos, pois o 

composto de marketing será desenvolvido às necessidades específicas daquele 

segmento. Agora quando se trata de desenvolver um composto dirigido a grandes 

mercados, formado por consumidores com diferentes necessidades, o trabalho fica 

bem mais difícil. Por esta razão que a segmentação do mercado facilita a empresa 

desenvolver e comercializar produtos que se aproximem mais à satisfação das 

necessidades de seus consumidores. 

“As variáveis demográficas são as bases mais usadas para se 

distinguir grupos de clientes. Uma das razões para isso é que 

as necessidades, os desejos e os índices de utilização dos 

consumidores estão freqüentemente associados a variáveis 

demográficas. Uma das principais variáveis de segmentação 

para o mercado de consumidores é por gênero (masculino e 

feminino). A segmentação por gênero tem sido bastante 

aplicada a roupas, penteados, cosméticos e revistas. 

Atualmente é mais difícil a utilização deste critério devido a 
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inserção da mulher no mercado de trabalho e a crescente 

inversão de papéis, cada dia mais comum em nossa 

sociedade.” (SCHIFFMAN; KANUK,2000). 

Este presente estudo vem enfatizar a importância de segmentar um 

mercado para entender os hábitos de consumo de seus clientes, pois é com a 

segmentação de mercado que a empresa especializa-se em uma área específica, ou 

em um determinado produto, diferenciando-o da maioria da concorrência que faz 

produtos e promoções visando atender a todos. 

Com isso, a empresa polpa tempo e gastos, mas não somente os seus, 

mas também os de seus clientes, sendo que o tempo está cada vez mais escasso, e 

os consumidores buscam praticidade, o quê se a empresa os conhecer, poderá 

oferecer. 

 
 

2.2 Comportamento do Consumidor 
 

 
 

Para SCHIFFMAN e KANUK (2000) o comportamento de consumidor 

define-se em “atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, 

compra e uso de produtos/serviços para satisfação de necessidades e desejos”. 

São inúmeros os fatores que influenciam o consumidor no processo de 

decisão de compra, entre eles podemos destacar os mais importantes: 

Estrutura Familiar: A família tem um enorme potencial de influenciar seus membros. 
 

Os pais e irmãos são os primeiros a desenvolver nas pessoas a capacidade de 

discernimento, moldando desde os primeiros anos de vida valores e percepções que 

serão levados ao longo da vida, determinando inclusive o comportamento de compra. 

Ocupação e Circunstâncias Econômicas: Diz respeito ao comportamento inerente 

ao ofício do indivíduo, de acordo com a renda ele definirá quais são as prioridades e 

a disponibilidade de comprar o supérfluo. 
 

Personalidade: Cada ser humano possui uma personalidade distinta, que 

influenciará seu comportamento de compra. Richers (2000, p.49) afirma que “a 

personalidade de um indivíduo é composta de uma multiplicidade de componentes 

que incluem valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, 

interesses, preconceitos e normas culturais”. De acordo com Kotler (2008), “a 

personalidade é uma variável importante para análise do comportamento do 

consumidor”. 

Estilo de Vida: Segundo Kotler e Keller (2006, p. 191) “um estilo de vida é o padrão 
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de vida da pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O estilo de vida 

representa a pessoa por inteiro, interagindo com seu ambiente”. Diante disso, pode- 

se observar que cada indivíduo possui uma personalidade ímpar e que provoca 

estímulos diferenciados em relação à decisão de compra. 

Fatores Psicológicos: Para que um consumidor tome a decisão de compra é 
 

preciso que na sua mente se desenvolvam os seguintes estados: existência de uma 

necessidade, consciência desta necessidade, conhecimento do objeto que a pode 

satisfazer, desejo de satisfazê-la e decisão por determinado produto. 

Quanto a motivação pode-se afirmar que os atributos considerados e igualmente 

importantes para a compra de jogos eletrônicos são a possibilidade de jogar online 

com outros jogadores onde quer que estejam e a possibilidade de realizar updates 

através do site do fabricante do jogo. Ainda pode-se inferir que as motivações de 

compra são baseadas nas necessidades de lazer que os seres humanos possuem. 

Por proporcionarem diversão, os jogos eletrônicos encaixam-se nesse perfil. 

 
 

2.3 Como é o processo de decisão de compra do consumidor? 
 

 
 

De acordo com Churchill e Peter (2000), o processo de decisão de 

compra se divide em cinco etapas: reconhecimento da necessidade, busca de 

informações, analisar as alternativas, decisão de compra e o grau de satisfação pós- 

compra. 
 

Logo as empresas devem compreender plenamente o processo de 

decisão de compra dos clientes, incluindo então todas as suas experiências de 

aprendizagem, escolha, uso e inclusive o descarte de um produto. 

2.3.1 Reconhecimento da necessidade 
 

Segundo Kotler (2008), o reconhecimento da necessidade, coincidente 

com o início do processo de compra “ocorre quando o consumidor percebe a 

diferença entre seu estado atual e um estado desejado. Ele sabe que há um 

problema a ser resolvido, que pode ser pequeno ou grande, simples ou complexo”. 

Ainda segundo o mesmo autor, “quanto mais intensa a necessidade e quanto mais 

perdurar, tanto mais forte será o impulso do indivíduo para reduzi-lo por meio da 

manifestação do comportamento de procura e, finalmente, da aquisição de um 

objeto que venha a satisfazer sua necessidade”. 
 

De acordo com Mowen (2003), “vários fatores podem influenciar o 
 

estado desejado ou inspirar um consumidor. Entre eles, pode-se citar a cultura, 
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grupos de influência e estilo de vida”. O autor cita o exemplo de um estudante que 

entra na universidade. Ele sente necessidade de mudar seu comportamento, sua 

maneira de vestir e seus hábitos, adequando-se ao novo ambiente. 

Para Assael (1992), “os benefícios buscados pelos consumidores são 
 

em função de outras variáveis”, tais como: 
 

• Experiências passadas do consumidor: se o consumidor tiver uma experiência 

positiva com um determinado produto, este produto estará mais propenso a ser 

incluído entre as opções da próxima compra. 

• Características do consumidor: os benefícios que o consumidor procura e suas 

atitudes de marca são parcialmente condicionados por suas características 

demográficas, estilo de vida e a própria personalidade do consumidor. A renda, por 

exemplo, pode afetar na compra de novo automóvel, assim como o número de 

crianças do casal pode influenciar no modelo a ser escolhido. As características do 

consumidor pode ser um componente importante na estratégia de marketing. 

• Motivos do consumidor: experiências passadas e características pessoais podem 

criar motivos nos consumidores. Segundo Assael (1992), “motivos são impulsos 

gerais que definem uma necessidade e direcionam o comportamento para atender 

essa necessidade. Motivos comuns incluem fatores como posse, economia, 

curiosidade, status, prazer”. Vale ressaltar que esses motivos não são específicos 

para algum produto. Economia e status, por exemplo, podem estar presentes tanto 

na compra de um carro, como na compra de uma casa. 

• Influências ambientais: muitos produtos são comprados e usados em um grupo 

social. Esse grupo social pode ter grande influência sobre os benefícios desejados 

pelos consumidores. 

• Ações de marketing: promoção, produto, preço, estratégias dirigidas ao consumidor 

no ponto de venda. De uma maneira geral, os homens de marketing tentam 

influenciar o estado atual e desejado pelos consumidores, desenvolvendo 

campanhas promocionais que liguem seus produtos ou serviços a uma alta 

atratividade individual. 

Essas variáveis influenciam os tipos de estímulos que o consumidor 

percebe (propaganda, opinião de amigos ou vendedores). O resultado pode vir a ser 

o reconhecimento de uma necessidade para um determinado produto ou marca. 

2.3.2 Busca de informações 
 

Após a necessidade ter sido reconhecida, os consumidores buscam as 

informações adequadas a fim de satisfazê-la. 
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Mowen (2003) destaca dois tipos de busca de informação: interna e 

externa. “Na busca interna, o consumidor tenta recuperar de sua própria memória, 

informações sobre diferentes alternativas de um produto ou serviço. A busca externa 

refere-se ao rastreamento de informações no ambiente através, por exemplo, da 

propaganda, da observação, de amigos ou de vendedores”. 

“No caso da busca interna, se o consumidor se encontra em 

um processo de compra de baixo envolvimento, a busca 

interna tende a ser altamente limitada. Dependendo do tipo de 

problema (necessidade) encontrado, o grau de busca interna 

pode variar. Se o processo de compra envolve a resolução de 

um problema extenso, o consumidor deve realizar uma busca 

interna por informações e alternativas de marca de maneira 

demorada e de forma acurada” (Mowen, 2003). 

(...) “Para a busca externa, os consumidores solicitam 

informações de fontes externas. A busca externa poderia ser 

definida como o grau de obtenção, percepção e esforço 

direcionado à obtenção de dados ou informações no ambiente, 

relativos a uma compra específica em consideração”. (Mowen, 

2003). 
 

Essa busca pode variar conforme a situação. Se a compra é feita para 

uma ocasião importante, por exemplo, o casamento de um amigo íntimo ou colega 

de trabalho, a busca externa será mais extensa e feita com maior cuidado. 

Através da busca externa, é possível obter informações como: 

avaliação de marcas alternativas; critérios de avaliação nos quais seja possível 

comparar marcas; a importância dos vários critérios de avaliação; informações que 

formam crenças; atributos que as marcas possuem; e benefícios que os vários 

atributos proporcionam. 

Mowen, (2003) apresenta os indicadores que avaliam o grau de busca 

externa. Alguns desses indicadores incluem: número de lojas visitadas, número de 

amigos com os quais o consumidor discute sobre o produto, número de guias de 

compra consultados, número de vendedores, ou outros empregados da loja, com os 

quais o consumidor fala e o número de anúncios que o consumidor vê, ouve ou lê. 

Estudos têm mostrado que os consumidores não se empenham em 

buscas excessivas de informações, por considerarem que o custo do tempo 

despendido é maior do que os benefícios obtidos com informações adicionais. 
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Porém, é bom que fique bem claro: uma busca limitada de informações não 

necessariamente reflete a falta de interesse sobre a compra por parte dos 

consumidores. Significa que as experiências passadas ou a marca em si os fazem 

sentir suficientemente seguros para uma boa decisão de compra. (Mowen, 2003). 

Em termos de estratégia, a empresa deve identificar as origens de 

informações dos consumidores e avaliar o quanto elas são importantes. As 

respostas auxiliarão na determinação de comunicações eficazes para os clientes- 

alvo. Saber a quem, ou a que veículos os compradores se dirigem para informar-se, 

pode dar uma boa direção para o planejamento de mídia. Saber que perguntas eles 

fazem, ou quais informações procuram, é um bom guia para compor a mensagem. 

2.3.3 Analisar as Alternativas 
 

Tendo por base as informações coletadas, os consumidores identificam 

e avaliam maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. Os consumidores 

tentam identificar a compra que lhes trará maior valor. 

“Atitude é a avaliação geral de um consumidor a respeito de um objeto, 

comportamento ou conceito, ou seja, é quando o cliente gosta ou não de alguma 

coisa". (Churchill e Peter, 2000). 

 
 

Kotler (2006) diz que no processo de avaliação do consumidor ele tenta, 

num primeiro momento, satisfazer uma necessidade. Logo após, o consumidor 

procura alguns benefícios a partir da solução oferecida pelo produto. Enxerga cada 

produto como um conjunto de atributos, com capacidades diferentes de prestar os 

benefícios anunciados e satisfazer uma necessidade. 

2.3.4 Decisão de Compra 
 

No estágio de escolha do produto, um pouco antes de sua compra 

efetiva, o comprador pode sofrer influência de dois fatores: a atitude dos outros e os 

fatores situacionais. O primeiro refere-se à influência das atitudes de outras pessoas, 

seja a favor ou contra a compra. E quanto mais próxima for a pessoa do consumidor, 

mais forte será essa influência tanto para comprar como para não comprar o produto. 

O segundo fator representa a situação no momento da compra, algum fator 

situacional imprevisto, como o comprador poder perder o emprego, sofrer um 

acidente ou o vendedor desagradar o cliente podem desmotivar a compra (Kotler, 

2006). 
 

Durante a avaliação, mesmo que o consumidor crie preferências entre 

as marcas, dois fatores podem interferir entre a intenção e a decisão de comprar. O 
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primeiro fator é a atitude dos outros. A extensão em que a atitude alheia reduz a 

preferência por uma alternativa depende de duas coisas: (1) da intensidade da 

atitude negativa da outra pessoa em relação à alternativa preferida do consumidor e 

(2) da motivação do consumidor para acatar dos desejos da outra pessoa. Quanto 

mais intenso o negativismo da outra pessoa e quanto mais próxima ela for do 

consumidor, mas este ajustará sua intenção de compra. O contrario também é 

verdadeiro: a preferência de um comprador por uma marca aumentara se alguém 

que ele respeita posicionar-se de forma altamente favorável a ela. (Kotler e Keller, 

2006) 
 

A compra também pode ser segmentada em: a compra totalmente 

planejada, compra na qual o produto e a marca são decididos com antecedência; 

compra parcialmente planejada, há intenção de compra, mas a escolha da marca é 

adiada até o momento da compra; e, a compra não planejada, cujo produto e a 

marca são escolhidos no ponto de venda. (Kotler e Keller, 2006). 

 
 

Ainda conforme Kotler e Keller, (2006), as compras totalmente 

planejadas são caracterizadas pelo baixo envolvimento emocional e pelo 

comportamento de compra repetido. Já a compra parcialmente planejada ocorre 

quando a escolha da marca é efetuada apenas no ponto de venda, ficando por conta, 

principalmente dos fatores situacionais, como promoções, displays e disposição nas 

lojas. 

 
 

2.3.5 Grau de Satisfação Pós-Compra 
 

O verdadeiro relacionamento entre o consumidor e um produto ou 

marca nasce após o momento da compra. Muitas compras são feitas em momentos 

de ansiedade, de impulso, ou, ainda, efetuadas como instrumento de realização de 

um sonho, no entanto, o que ocorre após essa compra é que realmente leva à 

sensação de sonho realizado ou de início de pesadelo. Para a marca, é garantia de 

solidificação da sua marca e conquista de respeito no mercado.( Kotler, 2006,). 

Ao efetivar a compra, ele inicia a fase de análise pós-compra. É nesse 

último estágio que reside o interesse deste projeto de pesquisa. Na análise pós- 

compra, duas teorias norteiam essa investigação, a primeira é a teoria da 

dissonância cognitiva de Leon Festinger: 
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“Tem sido frequentemente sugerido e até assinalado, por vezes, 

que o indivíduo esforça-se por realizar um estado de coerência 

consigo mesmo. A tendência de suas opiniões e atitudes, por 

exemplo, é para existirem em grupos internamente coerentes”. 

(FESTINGER, 1975, p.11). 

 
 

E as hipóteses básicas da Teoria da Dissonância Cognitiva podem ser resumidas: 
 

 
 

“1. a existência da dissonância, ao ser psicologicamente 

incômoda, motivará a pessoa para tentar reduzi-la e realizar a 

consonância. 2. quando a dissonância está presente, a pessoa, 

além de procurar reduzi-la, evitará ativamente situações e 

informações suscetíveis de aumentar a dissonância”. 

(FESTINGER, 1975, p.12): 

 
 

E algumas situações podem afetar a importância, a força da 

dissonância para um indivíduo. Geralmente, ocasionadas pelo número de 

convicções dissonantes e a importância atribuída a cada crença pelo consumidor em 

relação ao produto ou serviço adquirido. Segundo Festinger (1975, p.15), existem 

basicamente três maneiras de se eliminar a dissonância; a primeira seria reduzindo 

a importância das convicções dissonantes; segundo adicionando consoantes as 

crenças mais que compensem as crenças dissonantes; ou mudar as convicções 

dissonantes para que eles não sejam mais inconsistentes. Segundo a teoria, a 

dissonância irá ocorrer com uma freqüência maior nas circunstâncias onde o 

consumidor precise escolher entre duas concepções completamente incompatíveis. 

E obviamente, a força da dissonância será maior quando as duas concepções 

assumidas pelo indivíduo sejam igualmente atraentes para o mesmo. 

 
 

“(...) Se dois elementos são dissonantes entre si, a 

magnitude da dissonância será uma função da importância dos 

elementos. Quanto mais esses elementos forem importantes ou 

de valor para a pessoa, maior será a magnitude entre eles”. 

(FESTINGER, 1975, p. 23). 

 
 

A segunda teoria norteadora dessa investigação é a de atribuição de 
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Bem (KARSAKLIAN, 2000, p.167), onde ele estima que todo indivíduo procure 

explicar suas atitudes e comportamentos, justificando-os para si. 

 
 

Um exemplo disso está em uma análise dos jogos lançados nos últimos 

anos assim como das opiniões de seus jogadores, conclui-se que a nota dada por 

sites de avaliação no período pré-lançamento de algum título influencia no processo 

de compra; se o jogador irá ou não gostar do jogo após isso, é outra variável. É 

comum ver os jogadores discordando das notas de algum jogo, mas geralmente a 

opinião deles não fica muito longe da opinião de algum site de avaliação, concluindo-

se que suas expectativas foram atendidas. Um exemplo recente dessa análise foi a 

estreia do game GTA V (Grand Theft Auto V) que tão esperado, o jogo alcançou 

grande sucesso mundial em poucos dias. Aprovado pelos fãs da serie, a novidade 

recebeu só elogios, atendendo todas as etapas para o processo de decisão de 

compra. (Omelete, 2013). 

 
 
 
 

2.4 Mulheres e Games 
 

 
 

Ao abordar o tema mulheres e games, a primeira pergunta que pode 

surgir é se as mulheres são usuárias destes. O imaginário popular parece considerar 

os jogos eletrônicos,assim como os computadores, atividades masculinas. Apesar de 

crianças de ambos os sexos se interessarem por videogames, elas mesmas 

consideram que games são brinquedos de meninos (Cassel & Jekins, 1998). A 

mesma concepção de jogos eletrônicos como atividades lúdicas tipicamente 

masculinas é encontrada entre adultos (Fortim & Corsentino, 2005). 

Mesmo entre pesquisadores há certa concordância no fato de que os 

games são vistos, em diversos lugares do mundo, como brinquedos masculinos. 

Contudo, a idéia de que games são para homens não pertencente apenas ao 

imaginário; diversas pesquisas mostram o predomínio destes no uso de jogos 

eletrônicos. Fortim (2005) ao realizar uma pesquisa com mulheres inglesas de 30 a 

35 anos constatou que, no ano de 2004, as mulheres eram apenas 27,2% dos 

usuários de games. Em 2007, segundo pesquisa realizada pela The Entertainment 

Software Association (ESA), 38% dos usuários de games nos Estados Unidos eram 

mulheres. Já na pesquisa realizada em 2008, da mesma associação, as mulheres 

representam 40% dos jogadores americanos. Entretanto, estes números aumentam 
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para 47% se considerados apenas os games jogados on-line. Dentre as usuárias, 

 

33% têm mais de 18 anos, representando uma proporção significantemente maior 

doque os meninos jogadores menores de 18 anos (18%), e uma porção expressiva 

de consumidoras do mercado de jogos eletrônicos. 

 
 
 
 
 
 

Ao que as pesquisas citadas indicam, os homens representam a maioria 

dos jogadores de videogames. Essa preeminência masculina não é só como 

consumidores de jogos eletrônicos, mas também como seus produtores (Davis, 

2002). Contudo, apesar de jogarem menos horas que os homens, e por menos 

tempo ao longo da vida, as mulheres também são usuárias de videogames 

(Consalvo et al., 2007). E embora o público de games seja majoritariamente 

masculino, o uso de games por parte das mulheres tem crescido a cada dia. A The 

Entertainment Software Association (ESA), do Canadá (2007) corrobora esse fato 

apontando que o público feminino contabiliza64% dos novos usuários de games. 
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2.5 Mulheres e o RPG 
 

 
 
 
 
 

Embora o número de mulheres jogadoras de RPG seja minoria, 

comparado com o número de homens, a alguns anos atrás, de lá pra cá isso vem 

mudando. As mulheres são mais interessadas em jogos que possuam uma narrativa 

mais profunda e envolvente, jogos que investem em ambientação, emoções, 

romantismo e drama, satisfazem as jogadoras. Isso não impede que existam 

mulheres que gostem de jogos de lutas, por exemplo, mas, elas estão interessadas 

em jogos inteligentes, que precisem não só de uma ficha bem feita, mas que façam 

elas pensarem, que façam elas se envolverem. A criação de uma história 

interessante que envolva os personagens faz toda a diferença para atrair as 

jogadoras. Mas por que as mulheres não se interessam pelo hobby? 

 
 

Assim, uma mulher que começa a jogar, ela espera que o narrador a 

leve para um fabuloso mundo de príncipes encantados, jogos de seduções, lugares 

misteriosos, romances proibidos, enfim, coisas típicas que se deve embutir na 

aventura a fim de agradar as mulheres do grupo. Às vezes até os narradores 

veteranos esquecem desses temas fundamentais. 

 
 

Como foi dito anteriormente, as mulheres preferem histórias que as 

fazem pensar, criar enigmas, investigações, charadas, enfim tudo que exercite a 

inteligência e o imaginário delas é válido. Assim como abordar assuntos polêmicos 

no jogo à medida que notar um mínimo de amadurecimento, como homossexualismo, 

incesto, preconceito, maus tratos, estupros, etc. Isso deixará o jogo ainda mais 

interessante e fazer com que o RPG possa se tornar uma excelente arma de 

conscientização. (RPGOnline, 2008). 



20  
 

 
 
 

 
 

 
 

Mas isso não quer dizer que deve excluir totalmente os combates nas 

histórias. Histórias que possuem combates e confrontos com os jogadores também 

são divertidas desde que haja algum propósito. 

 
 

Outro fator relevante que pode atrair as mulheres (ou repeli-las) é o 

linguajar na hora do jogo. As jogadoras não gostam de xingamentos excessivos e 

desnecessários. Isso nem é só para as garotas, mas para que o jogo fique melhor. 

De preferência a palavras mais leves (Raios, Droga, Maldição, Infeliz, Desgraçado, e 

etc...) (RPGOnline, 2008). 

 
 
 
 
 
 

3. O RPG (Role-Playing Game) 
 

 
 

Nesse capítulo serão explicitados, de forma breve, sobre o que seria 

esse “misterioso” jogo de RPG. Em seguida, serão destacadas algumas informações 

sobre alguns fatores que fazem a composição da história do RPG. Por fim, pretende- 
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se mostrar como o RPG alavancou no Brasil. 

 

RPG é uma sigla em inglês que pode ser traduzida como “Jogo de 

Interpretação de Papéis” ou “Jogo de Interpretação de Personagens”. Nele um grupo 

de amigos se reúne para construir uma história, como se fosse um teatro de 

improviso. Existe um diretor, chamado de “narrador” ou “mestre”, que vai explicando 

o desenrolar da trama; e existem os jogadores, que modificam a história à medida 

que interpretam seus personagens.(Godinho, RPG Acadêmico, 2011). 

Durante o jogo os personagens vivem aventuras que lembram os 

grandes épicos de nossa literatura e cinema: enfrentam monstros, salvam princesas, 

desafiam impérios galácticos... Ou não, pois também é possível interpretar vilões e 

anti-heróis. Existem RPGs de todos os tipos: de fantasia medieval ao terror, de 

viagens espaciais a cenários históricos. E isso sem precisar desgrudar da cadeira e 

largar o refrigerante, pois tudo se passa na imaginação. .( Godinho, RPG Acadêmico, 

2011). 
 

Existem formas diferentes de jogar RPG e também outros jogos que 

derivaram dele, mas nesta monografia trataremos unicamente do RPG “de mesa”, o 

mais tradicional, onde os jogadores apenas dizem o que seus personagens farão, 

interpretando-os por meio de diálogos. .( Godinho, RPG Acadêmico, 2011). 

O funcionamento do RPG tem início quando o mestre prepara uma 

história com algum desafio a ser superado e os jogadores criam os personagens que 

se envolverão nesta trama. Essas histórias são geralmente chamadas de 

“aventuras” e um conjunto de aventuras jogado com os mesmos personagens forma 

uma “campanha”. (Godinho, 2011). 

Todo jogo tem regras e no RPG geralmente elas vêm escritas em livros 

que contém instruções e ideias para a criação de emocionantes campanhas, 

personagens e antagonistas. Muitos desses livros também descrevem os cenários 

onde as aventuras podem acontecer e o tipo de personagem que os jogadores 

podem ou não criar. 
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Cada jogador tem um formulário – a “ficha de personagem” – onde tudo 

que seu personagem sabe fazer está anotado. Geralmente essas habilidades estão 

associadas a um número (“Natação: 10, “Briga: 8”, etc.) e se jogam dados contra 

esses valores para saber se o personagem foi ou não bem sucedido em sua ação. 

Vem daí o apelido de RPG “de mesa”, já que é comum jogar ao redor desse apoio 

para os livros, os dados, etc. .(Godinho, RPG Acadêmico, 2011). 

O jogo inteiro baseia-se nas escolhas feitas pelos personagens que, 

interpretados pelos jogadores, modificam a trama, afetando o mundo da narração. 

Então o mestre descreve as consequências das ações dos personagens, e isso gera 

novas situações para que eles escolham novas ações. Assim, a história vai se 

construindo coletivamente. Logo abaixo segue um exemplo de como funciona uma 

partida de RPG. (Godinho, RPG Acadêmico, 2011). 

“Quatro heróis tentam resgatar a filha do justo rei Albert, sequestrada 

por um feiticeiro maligno: 

NARRADOR – Vocês seguem pelos corredores escuros e úmidos do 

subterrâneo da fortaleza. A luz das tochas de vocês mostra uma bifurcação à frente. 

Quando vocês se aproximam, percebem um brilho do lado direito, como se alguém 

estivesse segurando uma tocha também, além da esquina. O que vocês vão fazer? 

PEDRO – Eu paro e falo baixinho pro grupo: “E aí, pessoal?”. 
 

HUGO – Eu digo: “Apaga essa tocha, senão podem nos ver também!”. 
 

PEDRO – Boa ideia! Eu apago a tocha e faço meu cavaleiro pegar o 
 

escudo. 
 

 
 

JORGE – Eu também vou me preparar! Pode ser que tenha algum 
 

monstro ali na frente. Saco meu machado! 
 

NARRADOR – Ok. Vocês apagam as luzes e sacam suas armas, 
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preparando-se para o pior. E você, Bianca? 

 

BIANCA – Vou esperar eles pararem com essa barulheira e fazer 

minha personagem tentar ouvir alguma coisa, pra saber se tem ou não perigo. 

NARRADOR – Ok, Bianca! Vamos rolar os dados! Se você passar no 
 

teste eu lhe conto o que sua personagem ouviu...” 
 

 
 

A partir desse exemplo, pode-se definir que o RPG se trata de uma 

atividade envolvente e que estimula a imaginação, a pesquisa e a cooperatividade. 

Além disso, é comum que seus jogadores desenvolvam muito gosto por leitura e 

escrita, tornem-se mais expressivos e estabeleçam fortes amizades com os outros 

jogadores. 

 
 
 

3.1 A história do RPG 
 

 
 

Os criadores do RPG, Gary Gigax e Dave Anerson, eram ávidos 

jogadores de “jogos de guerra” (wargames, um passatempo bem comum nos EUA) 

que simulam batalhas usando miniaturas de veículos e exércitos. A ideia inicial que 

eles tiveram foi de jogar com personagens ao invés de tropas, e que cada jogador 

controlasse apenas um deles. Hoje o RPG “de mesa” possui muitos adeptos em 

todo o mundo (Guimarães, 2012). 

O RPG surgiu nos EUA em 1971, com a criação do The Fantasy Game, 
 

rebatizado em 1974 de Dungeons & Dragons (D&D) – algo como “Masmorras e 

Dragões”. O D&D existe até hoje e é um jogo de fantasia medieval fortemente 

influenciado pelos romances O Hobbit e O Senhor dos Anéis. (Guimarães, 2012). 

O D&D era um jogo relativamente simples se comparado a outros livros 

de RPG da atualidade, e não negava sua origem em jogos de guerra. Isso leva 

muitos a crer que o RPG mais "de representação" e menos "matar-e-trucidar" 

demorou a surgir. Poucos sabem, que praticamente junto com o D&D era lançado 

outro jogo mais complexo que já mostrava outra abordagem para o RPG. Seu nome 

era Empire of Petal Throne e foi lançado em 1975, alcançado pouco sucesso de 

vendas. O autor, o professor universitário M.A.R. Barker, abandonou os clichés das 

lendas medievais para criar um mundo completamente diferente, habitado pelos 

Ahoggya, Pe Choi e dezenas de outras raças bizarras que se inspiravam lendas 

astecas, egípicias e de outros povos da antiguidade. (Guimarães, 2012). 
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Ao contrário, de masmorras genéricas e NPCs esteriotipados, a 

descrição detalhada do mundo chegava a incluir instruções para se comunicar na 

língua daquelas raças fantásticas. As regras não eram muito diferentes do D&D, mas 

a abordagem de "roleplaying" era bem diferente. Isso mostra que desde o início o 

RPG mostrava que podia ser tanto um divertimento leve para adolescentes (invadir a 

masmorra/matar o dragão/pegar o tesouro), como um exercício de representação 

que permitia abordar as mais diversas experiências. (Guimarães, 2012). 
 

Durante os anos 80, enquanto o D&D confirmava seu sucesso e 

conquistando milhões de jogadores pelo mundo, surgiam gêneros e sistemas 

alternativos: 

 Super Heróis: com o sistema Champions, que além de ter iniciado um gênero 

trouxe um modo de criação de personagem baseado em pontos, 

acrescentando além dos Atributos e Perícias, Vantagens e Desvantagens que 

tornavam os personagens algo muito mais "tridimensional" e interessante. 

(Guimarães, 2012). 

 Terror/Misticismo: como a série Storyteller (Vampire, Werewolf, etc), Call of 

Cthulhu (baseado em contos do escritor H.P. Lovercraft), entre outros. 

(Guimarães, 2012). 

 CyberPunk: originado no movimento literário da década de 80 que discute o 

impacto da informática e da realidade virtual no futuro próximo. (Guimarães, 

2012). 
 

 Ficção Científica: baseados na literatura existente (Star Wars, por exemplo) 
 

ou totalmente inovadores. (Guimarães, 2012). 
 

 Sistemas Genéricos: com diversificação de gêneros muitos autores passaram 

a buscar sistemas de regras que permitissem ao jogador conhecer todos os 

gêneros de RPG com apenas um sistema de regras. O mais famoso e bem 

sucedido é, sem dúvida, GURPS de Steve Jackson. (Guimarães, 2012). 

     Outros: definivamente entre o fim do anos 80 e início dos 90 surgiram 

sistemas para todos os gostos em todos os gêneros possíveis (militar, 

antiguidade, etc). (Guimarães, 2012). 

Hoje, existem centenas (provavelmente milhares) de jogos diferentes 

sendo publicados pelo mundo. E não há quem negue que o RPG veio para ficar. 
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3.2 O RPG no Brasil 
 
 

 
No início dos anos 80, os RPGs ainda não tinham sido lançados 

oficialmente no Brasil, os jogadores que cresciam em número tinham que esperar 

que um amigo ou parente fosse para fora do país para poder conseguir títulos ainda 

distantes das prateleiras. Nesse turbilhão de dificuldades para se conseguir um livro 

de RPG nasceu uma geração que hoje encontra-se Geração Xerox, batizada dessa 

forma devida a forma como conseguia os títulos importados. (Godinho, 2011). 

Já no final dos anos 80 era possível achar ou encomendar livros de 

RPG através de grandes livrarias em São Paulo e no Rio de Janeiro, porém havia 

alguns obstáculos a serem transpostos. Os livros, por serem importados, não eram 

baratos. Além disso era necessário saber um pouco de inglês para poder jogar. 

Como dito anteriormente, os RPGs desta época mais jogados eram o Dungeon and 

Dragons, Merp e Rolemaster. (Godinho, 2011). 

Isto perdurou até 1991 com o lançamento dos livros-jogos Aventuras 
 

Fantásticas pela Marques Saraiva e de Tagmar - de fantasia medieval - o primeiro 

RPG brasileiro pela GSA. Com uma ambientação baseada nos livros de J.R.R 

Tolkien, foi acusado injustamente de ser baseado no D&D, mas na verdade tinha um 

sistema bem diferente. O jogo chegou a fazer sucesso, mas a editora fechou no fim 

dos anos 90. No mesmo ano, é lançado o GURPS - primeiro RPG traduzido para o 

português - pela Devir Livraria, Em 1993, a Grow lança a primeira versão de 

Dungeons and Dragons no país, no ano seguinte, a Estrela lança HeroQuest, um 

jogo de tabuleiro com elementos de RPG e em 1995, a Editora Abril Jovem 

conseguiu uma licença para publicar o AD&D (Advanced Dungeons & Dragons) no 

Brasil, mas como o RPG era um jogo considerado demasiado "cult", a editora 

decidiu lançar primeiro a versão simplificada das regras do AD&D 2ª Edição, o First 

Quest. A editora também publicaria o jogo de cartas colecionáveis Spellfire, a revista 

Dragon e os livros-jogos "Você é o herói". (Almeida, 2008). 

 
 

A década prossegue e mais alguns títulos são lançados: Paranoia, 

Advanced Dungeon & Dragons e Vampiro - a Mascara, este se tornou favorito no 

Brasil devido por ser um jogo de terror com mais foco na interpretação e drama 

pessoal dos personagens. Além das publicações estrangeiras muitos outros RPG 

brasileiros surgiram neste período. (Almeida, 2008). 

Outro gênero criado nessa época foram os RPGs educativos, que 

visavam empregar a mecânica do RPG em atividades didáticas. Foram lançados a 
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Editora Scipione, O Desafio dos Bandeirantes pela editora GSA , Mini-GURPS O 

descobrimento do Brasil, Mini-Gurps Entradas e Bandeiras e Mini-GURPS Quilombo 

dos palmares, todos pela Devir Livraria. Eles surgiram principalmente como uma 

resposta a acusações de que o RPG teria um efeito negativo nos seus jogadores, 

podendo até levar a crimes (as ligações entre o RPG e esses crimes foram 

posteriormente desmentidas). Por volta do ano 2000 o RPG brasileiro veio com tudo, 

consolidando-se com Tormenta (também de fantasia medieval) e 3D&T (baseado em 

quadrinhos japoneses e videogames), sendo sucesso até hoje. (Almeida, 2008). 

A Editora Comic Store lança em 2004 o OPERA RPG, que além de 

apresentar regras lógicas e ágeis para se jogar RPG em qualquer cenário, ensina 

como funciona a sua estrutura básica, permitindo que qualquer jogador possa criar 

novas regras compatíveis com seu sistema. Em 2005 é lançado o RPGQuest, 

sistema para iniciantes, retornando às origens de jogos de tabuleiro misturados com 

interpretação e jogos de contar histórias, com distribuição em bancas de jornais e 

lojas de brinquedos, ainda em 2005, o Tagmar retornou ao público totalmente 

remodelado em uma versão livre (usando uma licença Creative Commons) para 

download pela internet, sendo um marco de pioneirismo no RPG brasileiro. (Almeida, 
 

2008). 
 

 
 

3.3 RPG Eletrônico 
 

Nos últimos anos, graças à internet, ficou bem mais fácil ter 

acesso aos livros e encontrar pessoas para jogar. Existem diversos blogs e sites 

com artigos e ideias para RPGs feitos por fãs, autores independentes e renomados, 

e até editoras que vendem versões digitais de seus livros. O Brasil tem sido um 

pioneiro bem sucedido nesse caminho. 

Como já foi dito anteriormente, o RPG é um dos gêneros mais 

populares do mundo dos games. Séries de sucesso como Final Fantasy, Diablo e 

Fallout estão entre as mais elogiadas pela crítica e pelos jogadores. No mundo dos 

games eletrônicos os primeiros RPGs datam dos anos 70 e ao contrário do que 

muita gente pensa, surgiram na cola dos primeiros RPGs de mesa. (Verçosa, A 

evolução do RPG eletrônico, 2012). 

 
 

Dungeons & Dragons, ou apenas D&D, é reconhecido como o 

primeiro RPG de mesa do mundo. Criado por por Gary Gygax e Dave Arneson sua 

primeira edição foi publicada em 1974 pela extinta editora TSR. No ano seguinte, em 
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1975, o primeiro RPG eletrônico, Dungeon – por "coincidência" inspirado 

diretamente no D&D – chegou aos gigantescos computadores PDP-10 e Unix. 

(Verçosa, A evolução do RPG eletrônico, 2012) 

Mas os RPGs eletrônicos enfrentariam uma longa caminhada até serem 

plenamente aceitos pelos jogadores. Embalados por games de ação e aventura, os 

PCs e VideoGames davam pouco espaço para os RPGs, que  pareciam não agradar 

o público da mesma forma que suas versões de papel. Os gráficos atrasados – até 

para à época – e a jogabilidade confusa acabaram por atrasar a ascensão do gênero 

em quase uma década. (Verçosa, A evolução do RPG 

eletrônico, 2012) 
 

Foi apenas com Dragon Quest, lançado pela Enix em 1986, 

para o console Nes que o gênero ganhou destaque. A rápida evolução na mecânica 

dos jogos e o desenvolvimento de novas tecnologias de áudio e vídeo, finalmente 

puderam transportar para a tela diversos mundos fantásticos. (Verçosa, A evolução 

do RPG eletrônico, 2012) 

Mas a verdadeira revolução começou em 1996, com o lançamento de 

Diablo. O game, desenvolvido pela Blizzard inovou não apenas na história, mas deu 

o pontapé inicial para a criação dos MMORPGs (Massive Multiplayer Online RPG), 

que em português significa “Multijogadores Massivos Online”, que como o nome já 

diz é uma quantidade grande de jogadores simultaneamente conectados à um jogo. 

Considerados como uma evolução natural do RPG eletrônico, nos MMOs os 

jogadores são incentivados a montar seus próprios personagens e interagir com 

personagens de outros jogadores dentro de um ambiente virtual controlado. 

(Verçosa, A evolução do RPG eletrônico, 2012) 

O gênero ganhou tamanha popularidade que hoje é comum 

encontramos projetos onde os desenvolvedores empregam elementos de RPG. Um 

exemplo clássico a série Deus EX, que embora seja basicamente um FPS, ficou 

conhecida em todo o mundo por seu enredo complexo e por ser o primeiro jogo de 

ação a considerar que as ações do personagem podem mudar o desenrolar da 

história, elemento encontrado, sobretudo nos RPGs tradicionais. (Verçosa, A 

evolução do RPG eletrônico, 2012) 

Este estudo vem enfatizar que os jogos eletrônicos de RPG viraram 

uma febre na era da informática. O RPG eletrônico com certeza veio pra ficar e a 

cada dia esta conseguindo mais adeptos no mundo Rpgista e todos os anos estão 

evoluindo cada vez mais. 
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4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 
 
 

4.1 Pesquisa Exploratória 
 

A pesquisa de marketing é uma importante ferramenta para obter 

informações do ambiente em que a empresa quer atuar. A importância da pesquisa 

de marketing é que ela conecta o consumidor, o cliente e o público ao profissional 

mercadológico  através  de  informações  que  usadas  para  identificar  e  definir 

oportunidades e problemas, para gerar, refinar e avaliar ações de mercado para 

monitorar o desempenho organizacional para melhorar a compreensão do marketing 

como processo (KOTLER, KELLER, 2006). 

 

Segundo Kotler (2006, p.100) o processo de pesquisa de marketing é 

constituído por 6 etapas, sendo elas: Definição do problema de pesquisa, 

desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das 

informações, apresentação dos resultados e tomada de decisão. 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, uma vez que busca 

compreender e descrever as características do processo de decisão de compra das 

mulheres com relação aos jogos de RPG. Quanto aos procedimentos, o presente 

trabalho é um levantamento. No tocante ao tipo, essa pesquisa é quantitativa. 

Segundo Richardson (1999) a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso de 

quantificação tanto na coleta de informações, quanto no tratamento dessas por meio 

de técnicas estatísticas. 

 

Para esse estudo foi realizada uma pesquisa através de fóruns na 

internet com temas ligados ao nosso assunto. O objetivo foi identificar o 

comportamento das jogadoras de jogos RPG. 

 

Para a escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve levar 

em conta  o  tipo  de  pesquisa,  a  acessibilidade  aos  elementos  da  população,  a 

disponibilidade ou não de ter os elementos da população, a representatividade 

desejada ou necessária, a oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou 

eventos, a disponibilidade de tempo, recursos financeiros e humanos etc. (Mattar, F. 

p. 133). 

 

Utilizou-se  a  amostragem não  probabilística,  que  segundo  Malhotra 

(2001), é aquela em que o pesquisador é quem seleciona as unidades amostrais, 

procurando obter uma amostra de elementos convenientes. Para Mattar (2001), a 
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amostra intencional busca definir amostras que sejam satisfatórias para as 

necessidades da pesquisa através de um bom julgamento e uma estratégia 

adequada. 

 

Para compor essa pesquisa quantitativa, o instrumento de coleta de 

dados utilizado foi um questionário de perguntas. 
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4.2 Quadro Resumo 

 

 
 

ESTÁGIO 
 

VARIÁVEIS 
 

AUTORES 
 

QUESTÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHECIMENTO 
DA NECESSIDADE 

 
 
 
 

Experiências 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assael (1992) 

Eu estou mais 
propensa a 

comprar um RPG 
se a minha 

experiência com 
o jogo for 
positiva? 

 

 
 
 
 

Influências 

Um grupo de 
amigos 

influenciam no o 
reconhecimento 
da necessidade 

de compra de um 
RPG? 

 

 
 

ESTÁGIO VARIÁVEIS AUTORES QUESTÕES 

 
 

 
BUSCA DE 

INFORMAÇÕES 

 
 

 
Processo de busca 

de informações 

 
 
 

 

Mowen (1995) 

 

 
 

Você costuma 
buscar informações 

sobre o jogo? 

 
 
 
 

 

 ESTÁGIO  VARIÁVEIS  AUTORES  QUESTÕES 

 

 
 
 
 

ANALISANDO AS 
ALTERNATIVAS 

 

 
 
 
 
 

Atributos 

 

 
 
 
 
 

Kotler, 1998 

 
Classifique por grau 

de importância o 
que você leva em 

consideração para a 
compra de um 

RPG.(1º,2º e 3° 
lugar) 

 

 
 
 

ESTÁGIO VARIÁVEIS AUTORES QUESTÕES 
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DECISÃO DE 

COMPRA 

 
 
 
 
 

Influencias 

 
 
 

 
Kotler e Keller 

(2006) 

 

 

A sua compra é 
totalmente 
planejada, 

parcialmente 
planejada ou não é 

planejada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso da internet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotler e Keller 
(2006) 

 

Você costuma 
comprar jogos 

RPG’s on line? Se 
sim, responda a 

questão seguinte, 
se não, pule para o 

próximo estágio. 

 

Qual a sua opinião 
sobre os jogos 

RPG’s on line? Eles 
são melhores que 

os RPG’s de mesa? 
Por que? 

 

 
 
 
 

 ESTÁGIO   VARIÁVEIS  AUTORES   QUESTÕES 
 

 

GRAU DE 
SATISFAÇÃO 
PÓS-COMPRA 

 
 
 

Expectativas 

 
 
 

Festinger (1975) 

 

O jogo que você 
comprou atendeu 

as suas 
expectativas? 

 

 
5 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
 
 

O objetivo desta parte do trabalho é a análise de cada parte do 

questionário que foi criado baseado na parte teórica, assim como das respostas 

dadas. Posteriormente são verificadas as correlações mais fortes encontradas e de 

que maneira elas podem ser explicadas. 

Pensando em uma melhor forma de obter o máximo de questionários 

respondidos, foi gerado um documento on-line no Google Docs contendo as 

principais  perguntas  sobre  o  processo  de  decisão.  Logo  esse  questionário  foi 



33  

 
 

 
disponibilizado nos principais fóruns que discutem sobre a relação das jogadoras 

 

com o RPG. 
 

Com a pesquisa on-line, foi possível obter 101 questionários 

respondidos. Entre as entrevistadas, 100 têm entre 15 e 29 anos, a grande maioria 

são estudantes. De certa forma isto reflete o fato de que jogos ainda são acessíveis 

principalmente às classes que geralmente estudam por mais tempo. Outros fatores, 

como  a  disponibilização  de  um  formulário  via  internet,  também  podem  ter 

influenciado no fato de a maioria das entrevistadas estarem na faixa etária descrita 

acima. O restante das entrevistadas foi composto por 1 jogadora entre 15 e 18 anos 

e 1 entre 19 e 24. 

 
 

IDADE  TOTAL 

Até 14 anos  0  0% 

15-18  37  37% 

19-24  36  36% 

25-29  28  28% 

30-39  0  0% 

40 anos ou mais  0  0% 

TOTAL  101  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 RENDA FAMILIAR  TOTAL 

   
 De 1 a 3 salários mínimos  9  9% 

   63 
 

%  De 3 a 5 salários mínimos  64 

   27 
 

%  De 5 a 15 salários mínimos  27 

 Mais de 15 salários mínimos  1  1% 

  10 
 

1 

 

 TOTAL  1 
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5.1 Reconhecimento da necessidade. 

 

 

Conforme mostrado na revisão teórica, durante o primeiro estágio do 

processo de decisão de compra, conhecido como reconhecimento da 

necessidade, a consumidora sente-se impulsionada ao consumo quando 

provocada por vários fatores que podem influenciar o estado desejado ou 

inspirá-la ao consumo. São várias, as variáveis que definem o grau de 

necessidade do consumidor como: experiências passadas, estilo de vida do 

consumidor, ações de marketing. 

 

Logo, a primeira afirmativa desse questionário está relacionada se a 

experiência com o jogo gera uma  atração na jogadora  para  essa decidir 

comprar ou não outros jogos. 
 

 
 

Eu estou mais propensa a comprar um RPG se a minha 
experiência com o jogo for positiva? 

Concordo totalmente  19  19% 

Concordo parcialmente  48  48% 

Indiferente  25  25% 

N ao concordo parcialmente  7  7% 

Não concordo totalmente  1  1% 

TOTAL  100  1 
 
 

48% das jogadoras concordam parcialmente com essa informação, ou seja, 
 

47,52% das entrevistadas são aquelas pessoas que sempre estão buscando os 

benefícios através das experiências anteriores. 

A segunda pergunta esta relacionada as influências externas. 
 

 
 

Um grupo de amigos influenciam no o reconhecimento da 
necessidade de compra de um RPG? 

Concordo totalmente  14  14% 

Concordo parcialmente  58  57% 

Indiferente  19  19% 

Não concordo parcialmente  9  9% 

Não concordo totalmente  1  1% 

TOTAL  101  1 
 
 
 

57% das jogadoras concordam que os comentários de amigos sobre um 

determinado jogo gera um interesse de compra. 
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De acordo com a unidade acima,  este é um dos fatores de  maior 

relevância. Pois vários fatores podem influenciar o estado desejado ou inspirar um 

consumidor. Entre eles, pode-se citar a cultura, grupos de influência e estilo de vida”. 

O grupo de amigos acaba formando uma ideologia, um conjunto de crenças, normas 

e conduta mútua entre os integrantes, essa ideologia pode ser tão forte que nem 

mesmo a mais sofisticada campanha publicitária poderá mudar o comportamento de 

consumo do grupo devido à ideologia compartilhada por eles. 

 
 

5.2 Busca de Informações 
 
 

Na terceira questão foi abordado de que maneira que a consumidora 

busca informações sobre o jogo. 
 

 
 

De que maneira você costuma obter informações sobre o jogo? 
 

25 
Através das 

Propagandas 25 % 

67 
Através dos 

amigos 
68 % 

Através dos vendedores 
0 0% 

Outros 
8 8%

 

TOTAL 10 1 
 

67% das entrevistadas afirmam que os amigos são os grandes catalisadores na 

busca da decisão de compra, pois um grupo de amigos viabiliza a troca rápida de 

experiências entre os consumidores, visto que algumas vezes a própria consumidora 

não possui nenhuma experiência passada com jogos, cabendo então a ela buscar 

informações com os amigos. Em outra ocasiões, os amigos possuem um alto 

conhecimento no assunto. 

 
 

5.3 Analisando as alternativas 
 

 
 

O terceiro estágio do processo de decisão de compra corresponde à 

avaliação das alternativas antes da compra, ou seja, a maneira como as alternativas 

de escolha são avaliadas. Para Kotler (1998), o consumidor procura alguns 

benefícios a partir da solução oferecida pelo produto. 
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Diante dos resultados obtidos nessa variável, pode-se concluir que, 

durante a avaliação de alternativas pré-compra, os atributos considerados mais 

importantes pelos consumidores pesquisados são satisfazer uma necessidade social 

entre os amigos e busca de benefícios do jogo como raciocínio, dinâmica do jogo e o 

divertimento que o jogo proporciona. As tabelas abaixo mostram esses resultados 

através das afirmações: 
 

 
 

 Eu jogo para satisfazer uma necessidade social entre os amigos. 

   18 
 

%  18 
 Concordo totalmente 

   50 
 

%  50 
 Concordo parcialmente 

   26 
 

%  26 
 Indiferente 

  4  4% 
 Não concordo parcialmente 

  3  3 
 Não concordo totalmente 

  10 
 

1 

 

 1 
 TOTAL 

 
 
 
 

 Eu jogo em busca dos benefícios do jogo (raciocínio, dinamismo, 
 

divertimento). 

   19 
 

%  19 
 Concordo totalmente 

   53 
 

%  54 
 Concordo parcialmente 

   25 
 

%  25 
 Indiferente 

  3  3% 
 Nao concordo parcialmente 

  0  0 
 Não concordo totalmente 

  10 
 

1 

 

 1 
 TOTAL 

 
 

Na  afirmação  abaixo,  em  média  50%  concordam  com  as  duas 

afirmações e em média 25% acham indiferente. O que significa que a maior parte 
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das jogadoras gostam da oportunidade de estarem satisfazendo uma necessidade 

social entre os amigos e buscam os benefícios que o jogo pode trazer. 

 
 

5.4 Decisão de Compra. 
 

 
 

Conforme  mostrado na revisão teórica,  o momento da compra é o 

quarto estágio do processo de decisão de compra. De acordo com Kotler e Keller, 

2006, o consumidor irá decidir se a sua compra é realizada com antecedência, se 

existe a intenção de compra, mas ela só é decidida na hora da compra ou se a 

compra é decidida no ponto de venda. 
 

 
 

A minha compra é: 
 

25 
Totalmente Planejada (o jogo e a marca são 

decididos com antecedência) 
25 %

 

Parcialmente Planejada (há a intenção de compra, 54 
mas escolha do jogo é adiada até o momento da 
compra) 55 % 

21 
 

Não Planejada (jogo é escolhido no ponto de venda) 
21 %

 

10 
 

TOTAL 1 1 
 

 
 

De acordo com a pesquisa, 90% das jogadoras preferem os jogos 

eletrônicos. O gráfico abaixo, mostra os atributos que as jogadoras consideram 

como mais importantes na hora da compra de um jogo. 

Essas afirmações mostram que as jogadoras fazem uma busca intensa 

para obter um grau de satisfação elevado com divertimento e raciocínio e dinamismo 

nas partidas. 
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Gráfico 1 

 

 
 

 
 

Logo abaixo temos uma tabela que cruza os dados dos atributos, das 

idades que mais prevaleceram na pesquisa e nas faixas de rendas mais 

predominantes nesta pesquisa. 

 

 
Tabela 1 

 

 
 

 
Atributos Qtde 

Idade (15 - 

18) 
Idade (19 - 

24) 
Renda (3 a 

5) 
Renda (5 a 

15) 

Tipo de Jogo                               70               39%                 34%                64%                29% 

Som                                              5                20%                 80%                80%                15% 

Preço                                          77               42%                 38%                66%                27% 

Jogabilidade                                63               22%                 20%                41%                17% 

Gráfico                                        14               29%                 21%                36%                21% 

Diversão                                      64               31%                 33%                61%                22% 

Possibilidade de Jogar em 
Grupo                                          21               24%                 38%                38%                24% 

Outros                                          0                   0                      0                     0                     0 
 
 

Nesta tabela, pode ser observado que o som e o gráfico são os componentes que 

tem menor relevância na hora da compra de um jogo. 

 
 

5.5 Grau de satisfação pós-compra 
 

 
 

O quinto estágio do processo de decisão de compra do consumidor 

corresponde ao consumo ou uso do produto. É o relacionamento entre o consumidor 

e um produto ou marca após o momento da compra. 
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A última afirmação se refere à confirmação da decisão, ou seja: 

 
 

 
 O último jogo que eu comprei atendeu as minhas expectativas. 

  24 
 

%  24 
 Concordo totalmente 

  43 
 

%  43 
 Concordo parcialmente 

  22 
 

%  22 
 Indiferente 

  10 
 

%  10 
 Nao concordo parcialmente 

  2 2% 
 Não concordo totalmente 

  10 
 

1 

 

1 
 TOTAL 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento das 

mulheres em cada etapa do processo de decisão na compra de um jogo RPG. 

 

O objetivo da pesquisa foi alcançado e os principais resultados são 

descritos a seguir. 

 

A amostra foi composta por jogadoras que possuem a idade entre 15 a 
 

29 anos onde a maioria ainda é estudante. 
 

 

Conforme esperado, o jogo de RPG que está mais presente entre as 

entrevistadas é o RPG eletrônico (Online e/ou consoles). O motivo seria que o jogo 

eletrônico juntamente com a internet, possibilitou que uma grande quantidade de 

jogadores interagissem entre si quando estiverem conectados a um jogo. 

 

O público feminino dos jogos de RPG está sempre buscando as 

novidades sobre os produtos. Conforme mostrado na pesquisa, o interesse na 

compra de um RPG poderá surgir através da própria consumidora durante a sua 

busca de informações. Esse mesmo interesse em qual jogo comprar também surge 

nos comentários dos amigos, conforme mostrado na pesquisa. 

 

Um dos interesses na compra está ligado ao preço do produto. Na 

pesquisa temos que grande parte das entrevistadas comprará o jogo, se esse estiver 

com o preço abaixo do mercado. 

 

Na segunda fase da pesquisa, é mostrado que os clientes utilizam 

fontes internas e externas na busca de informações. A fonte interna seria a 

experiência  passada  que  o  consumidor  teve  com  uma  determinada  marca.  Os 

amigos são as fontes externas mais confiáveis que o consumidor possui. Além das 

sugestões dos amigos, o consumidor também poderá encontrar ajuda na internet ou 

até mesmo em revistas especializadas, conforme mostrado na pesquisa. 

 

Na fase seguinte, é mostrado as estratégias que a jogadora utiliza para 

satisfazer seus desejos e necessidades. De acordo com a pesquisa, a grande parte 

das jogadoras procuram, antes do momento da compra, obter as informações em 

propagandas e internet. A maioria atribui o seu estilo de compra parcialmente 

planejado. 
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Quanto aos atributos, o tipo de jogo, diversão e a jogabilidade, ou seja, 

o conjunto de detalhes que facilitam ou dificultam o jogo tiveram importância muito 

maior em relação aos outros atributos pesquisados. 

 
 

Opiniões de amigos e cartazes na loja, entre outros estímulos externos, não 

influenciam a decisão final da consumidora no momento da compra, pois esta já 

tomou a sua decisão através das etapas passadas. 

 
 

Caso a experiência que a jogadora tenha com o jogo for satisfatória, ela 

irá recomendar o produto para os amigos. De acordo com a pesquisa, grande parte 

das jogadoras realizarão essa ação. 
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