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RESUMO 

 

O trabalho a ser apresentado tem como objetivo principal analisar o comportamento do 

consumidor em jogos online de redes sociais, observando a divisão das etapas do processo de 

decisão de compra do consumidor assim como fatores que influenciam o mesmo. Para a 

realização da pesquisa, foi elaborado um formulário online com base no referencial teórico e 

obteve-se 133 respostas. Após a coleta de dados, houve uma análise do perfil destes 

consumidores assim como foram identificados também pontos importantes que influenciam o 

comportamento dos mesmos. Por fim, são apresentados fatores que jogos online integrados em 

redes sociais devem possuir para alcançar a satisfação e fidelização de seus clientes, assim como 

sugestões para empresas desenvolvedoras de games que possuam como mercado alvo este 

mesmo público consumidor. 

Palavras-chave: comportamento do consumidor, processo de decisão de compra, jogos online 

integrados em redes sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The research to be presented aims at analyzing consumer behavior in online games integrated 

into social networks, observing the division of the stages of the buying decision of the consumer 

as well as factors that influence it. To conduct the study, we designed a online application form 

based on the theoretical and obtained 133 replies. After the data collection, there was an analysis 

of the profile of these consumers. We also identified the important points that influence their 

behavior. Finally, the factors that are presented online games integrated into social networks 

should possess to achieve satisfaction and customer loyalty, as well as suggestions for 

companies that develop games that have the same target market consumer. 

Keywords: consumer behavior, decision making process of buying, online games integrated 

into social networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os jogos eletrônicos vêm evoluindo cada vez mais ao longo dos últimos anos, 

especialmente quando se trata de novas tecnologias de hardware, gráficos cinematográficos e 

novos conceitos de jogabilidade. No mesmo sentido, o investimento para sua produção também 

aumentaram drasticamente com o passar do tempo, assim como a quantidade de dinheiro que é 

movimentado por sua influência. Como publicado na matéria “É a sua vez nos jogos 

eletrônicos” pelo jornal O Povo em maio deste ano, o Brasil representa o 4º maior mercado 

consumidor de jogos eletrônicos do mundo e movimenta em torno de R$1 bilhão por ano. 

Com a popularização da internet e redes sociais como Orkut e Facebook, um novo 

nicho de mercado para jogos foi criado pensando nestes usuários como uma ótima oportunidade 

comercial: os jogos online integrados em redes sociais. Por estes motivos, as empresas 

desenvolvedoras de games estão cada vez mais atentas ao seu mercado alvo, como chamar a 

atenção de seus clientes e conseguir sua satisfação com seus produtos ofertados. Todos fatores 

que influenciam o processo de decisão de compra do consumidor são estudados dentro da área 

de marketing conhecida como “Comportamento do Consumidor”. 

O tema “Comportamento do Consumidor” é visto como de grande importância para 

vários autores. Para Mowen e Minor (2003), a importância deste tema faz com que governos, 

indústrias, empreendedores, e até mesmo organizações sem fins lucrativos usem tais conceitos 

na busca de uma melhor compreensão dos hábitos de consumo e tracem a partir deste tipo de 

conhecimento suas estratégias de ação. Por isso, quanto maior o número de pesquisas e 

iniciativas práticas envolvendo o tema comportamento do consumidor, maiores as 

preocupações relativas à responsabilidade social e à ética. 

Conhecer o comportamento do consumidor não é uma tarefa fácil, pois ele pode 

deixar claro suas necessidades e desejos na hora da compra, mas muitos outros fatores podem 

influenciar para que ele tome outra ação. Como afirma Churchill e Peter (2005), o 

comportamento do consumidor está diretamente relacionado a seus pensamentos, sentimentos 

e atitudes. Já estes podem ser influenciados por vários aspectos como os aspectos sociais, 

aspectos relacionados ao composto do marketing, e outros aspectos situacionais como o tempo. 

Diante de tal complexidade, é aceitável a tamanha importância de ter escolhido este 

assunto, pois além desta pesquisa abordar sobre o tema comportamento do consumidor, também 
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irá auxiliar no aprofundamento do conhecimento deste mercado que tem grande impacto na 

economia mundial. 

1.1 Problema da Pesquisa 

Além do objetivo de contribuir para o aprofundamento sobre o tema 

Comportamento do Consumidor, o seguinte estudo tende a responder o seguinte 

questionamento: 

“Qual o comportamento dos consumidores em jogos online de rede sociais?” 

Como auxilio durante a pesquisa, são consideradas alguns pressupostos:  

P1: Estes jogadores ganham motivação para o consumo de acordo com o tamanho 

da competitividade entre os amigos. 

P2: O consumo é aumentado a partir de uma percepção por parte do jogador de um 

engajamento social dentro do jogo. 

P3: A presença de relacionamentos sociais dentro do jogo faz com que seus 

jogadores comprem itens exclusivos a fim de demonstrar status social diferenciado. 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é analisar o comportamento dos consumidores de 

jogos online integrados nas redes sociais. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para servir como auxílio desta pesquisa, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar o perfil dos jogadores de jogos online de redes sociais. 

 Identificar as principais variáveis que motivam estes jogadores a pagar por itens 

opcionais dentro dos jogos sociais. 

 Analisar a integração social destes jogadores. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

A primeira seção dedica-se a apresentar uma introdução da monografia onde é 

exposta também a justificativa da escolha do tema da pesquisa, seus objetivos e hipóteses, além 

da estrutura do trabalho. 

Na segunda seção encontra-se o referencial teórico que servirá como base para este 

trabalho. Primeiramente será conceituado o termo “Comportamento do Consumidor” e será 

demonstrado o processo de decisão de compra, seus estágios e seus respectivos fatores 

influenciadores. Em seguida será discutido como é criado o comportamento do consumidor 

inserido em um grupo social e será apresentada uma breve seção levantando a importância sobre 

a mudança do comportamento de crianças e adolescentes como consumidores no mercado 

atualmente. Por fim, um breve capítulo sobre os jogos online integrados em redes sociais. 

A terceira seção deste trabalho é dedicado a apresentar e detalhar a metodologia 

adotada para esta pesquisa, como foi feita a coleta de dados e sua respectiva análise. 

A quarta seção deste trabalho tem como objetivo trazer a análise discursiva dos 

resultados obtidos através dessa pesquisa. 

 Na quinta seção é apresentada a conclusão do trabalho e considerações finais 

acerca do resultado da pesquisa realizada. 

Por último são expostas as referências bibliográficas que foram usadas para a 

construção deste trabalho, além do apêndice pertinente à pesquisa realizada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos teóricos e contribuições de 

diferentes autores que fundamentaram a pesquisa proposta nesta monografia. O referencial 

teórico foi tratado de forma ampla abordando o assunto comportamento do consumidor. Em 

seguida será apresentado uma definição do comportamento do consumidor e os estágios do 

mesmo durante o processo de compra. Por fim, um tópico relatando a mudança e evolução do 

comportamento do consumidor encontrado entre crianças e jovens. 

Autores como Blackwell, Miniard, Engel (2005), Churchill e Peter (2005), Giglio 

(2005), Mowen e Minor(2003), entre outros, serviram como base para o referencial teórico 

sobre os conceitos do comportamento do consumidor e influências durante o processo de 

compra do consumidor. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O objetivo desta seção é apresentar os principais conceitos acerca do 

comportamento do consumidor e suas principais características incluindo o modelo e os fatores 

de influência no processo de decisão do consumidor para servir como referencial teórico para a 

pesquisa desta monografia.  

O interesse pelo estudo do consumidor não é novidade. As relações de troca, desde 

que se tem registro, sempre criaram hipóteses e supostas explicações sobre o comportamento 

dos compradores. Há 160 anos, Marx já teorizava sobre a essência da posse, o que hoje gera 

estudos sobre a sociedade de consumo. 

O homem se define de imediato como proprietário privado, quer dizer, como 

possuidor exclusivo que afirma sua personalidade, se distingue do outro e se relaciona 

com o outro por meio dessa posse exclusiva: a propriedade privada é seu modo de 

existência pessoal, distintivo e, em consequência, sua vida essencial. (Karl Marx, 

1844 apud Giglio, 2005, p.1) 
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O comportamento do consumidor possui vários conceitos e pode assumir várias 

interpretações, inclusive se considerarmos os termos “Comportamento” e “Consumidor” 

separadamente. 

Segundo o dicionarista Houaiss (2009), o termo “Comportamento” refere-se ao 

procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos ou 

uma combinação de ambos. Já a expressão “Consumidor”, Houaiss define como aquele que 

adquire mercadorias, riquezas e serviços para uso próprio ou de sua família. 

Segundo Kotler (1998), a área do comportamento do consumidor estuda como 

pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos, serviços, 

idéias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. 

Com isso, podemos afirmar que o objetivo principal do consumidor na compra de 

um produto é a satisfação de suas necessidades e seus desejos. 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), o comportamento do 

consumidor pode ser definido também como “atividades com que as pessoas se ocupam quando 

obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços” e também pode ser pensado como o estudo 

de “por que as pessoas compram”, sob a premissa de que é mais fácil desenvolver estratégias 

para influenciar os consumidores depois que entendemos por que as pessoas compram certos 

produtos ou marcas. 

Já para Churchill e Peter (2005), o comportamento do consumidor busca entender 

o motivo que leva os consumidores a comprarem certos produtos e não outros e para isso os 

profissionais de marketing estudam as influências sobre os consumidores que determinam 

mudanças: seus pensamentos, sentimentos e ações.  

Disso podemos afirmar que o estudo do comportamento do consumidor analisa não 

apenas as necessidades e desejos dos consumidores, mas também os pensamentos, sentimentos 

e influências que o determinam a tal ação. 

Ainda segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), existem várias atividades 

incluídas na definição de comportamento do consumidor, são elas: 

- Obtenção: corresponde às atividades que levam ou incluem a compra ou o 

recebimento de um produto. Algumas dessas atividades se constituem na busca por informações 

sobre os atributos de produto e escolhas, avaliação entre marcas ou produtos alternativos, e 
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compra, por exemplo: saber se o produto foi comprado em lojas especializadas, shopping 

centers ou pela internet. 

- Consumo: refere-se a como, onde e sob quais circunstâncias os consumidores 

usam os produtos. Por exemplo, questões relacionadas ao consumo podem incluir as decisões 

sobre se o consumidor utiliza os produtos em casa ou no trabalho ou se a experiência de uso do 

produto é prazerosa ou simplesmente funcional. 

- Eliminação: trata-se de como os consumidores dispõem dos produtos e 

embalagens. Nesse caso os analistas de consumo podem avaliar quais as ações dos 

consumidores após o uso dos produtos, se este revende para lojas de produtos usados, ou troca 

pela internet ou em anúncios classificados, por exemplo. 

Juntando estes conceitos de diferentes autores podemos observar que a área de 

comportamento do consumidor é um estudo bastante abrangente e atraente principalmente para 

os analistas de área do marketing. Segundo Kotler e Keller (2006), é fundamental conhecer o 

comportamento dos consumidores, pois o marketing tem como objetivo principal atender e 

satisfazer suas necessidades e desejos.  Na seção seguinte serão apresentadas as principais 

características sobre os fatores influentes no processo de decisão de compra do consumidor e 

seus respectivos estágios. 

 

2.2 PROCESSO DE DECISÃO DO CONSUMIDOR 

 

O processo de tomada de decisão durante uma compra é um dos pontos mais 

importante dentro do estudo do comportamento do consumidor. De acordo com Mowen e Minor 

(2003), esse processo pode ser definido como o estudo das unidades compradoras e dos 

processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, 

serviços, experiências e ideias. 

Com o objetivo de analisar como os indivíduos ordenam os fatos e as influências 

para tomar decisões que são lógicas e consistentes para eles, os professores Engel, Kollat e 

Blackwell, na The Ohio State University, desenvolveu um modelo que mostra como as pessoas 

solucionam seus problemas rotineiros que levam à compra e ao uso de produtos de todos os 

tipos. A Figura 1 representa este modelo e os estágios que serão discutidos em seguida. 
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Figura 1 – Estágios no processo de decisão de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Blackwell, Miniard e Engel (2005).  

 

a) Primeiro Estágio: Reconhecimento da Necessidade 

O ponto de partida de qualquer decisão de compra é uma necessidade do 

consumidor, ou um problema. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), o reconhecimento 

deste problema ocorre quando o indivíduo sente a diferença entre o que ele ou ela percebem ser 

o ideal versus o estado atual das coisas. Ainda segundo os mesmo autores, os consumidores 

compram coisas quando acreditam que a habilidade do produto em solucionar problemas vale 

mais que o custo de compra-lo, fazendo assim do reconhecimento de uma necessidade não 

satisfeita o primeiro passo da venda de um produto. Nesse estágio existe algumas influências 

ambientais como é demonstrado na figura seguinte: 

 

 

 

Reconhecimento da Necessidade 

Busca de Informações 

Avaliação de Alternativas Pré-Compra 

Compra 

Consumo 

Avaliação Pós-consumo 

Descarte 
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Figura 2 – Influencias ambientais no estágio de reconhecimento da necessidade. 

Estágio de Reconhecimento da Necessidade - 

Influências Ambientais 

Cultura 

Classe Social 

Influências Pessoais 

Família 

Situação 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Blackwell, Miniard e Engel (2005).  

Para Kotler e Keller (2006), esta etapa inicial ocorre quando o consumidor é 

impulsionado a agir a partir do momento em que percebe uma necessidade ou desejo a ser 

realizado, em busca de alcançar seu estado de satisfação. Já para Solomon (2002), esse 

reconhecimento da necessidade pode ocorrer tanto de forma naturalmente ou acionado por 

algum esforço de marketing. 

 

b) Segundo Estágio: Busca de Informações 

Após o reconhecimento de uma necessidade, o consumidor busca informações e 

soluções para satisfazer seus desejos não atendidos. Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), 

esta busca acontece tanto internamente quanto externamente. Internamente quando recupera o 

conhecimento na memória ou, talvez, nas tendências genéticas e externamente quando coleta 

informações entre os pares, familiares e no mercado. 

Para Moorthy (1997), a extensão e a profundidade dessa busca são determinadas 

por variáveis como personalidade, classe social, renda, tamanho da compra, experiências 

passadas e percepção da marca. Quando um consumidor está satisfeito com a marca, ele retorna 

a comprar novamente um produto dessa mesma marca com pouca ou nenhuma busca de 

informações, por isso quando um cliente está satisfeito com uma marca fica mais difícil para os 

concorrentes obterem sua atenção. 

Esta mesma busca por informações por parte do consumidor acontece nas compras 

online. Como afirma Hogue e Lohse (1999), apesar de algumas buscas na rede levarem algum 

tempo, outras são bem rápidas dependendo do projeto do site. Para Alba (1997), se o varejo 

online diminui o custo de busca de informações de preço, os consumidores se tornarão mais 

sensíveis ao preço. Já para Lynch e Ariely (1999), quando um site torna-se mais agradável e 
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facilita a busca de informações e a comparação de qualidade, os consumidores se tornarão 

menos sensíveis a preço e tenderão mais a comprar produtos de qualidade. Portanto, podemos 

inferir que é o uso do site que influencia como os consumidores vão aplica-lo no processo de 

decisão de consumo. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) dividem o processamento de informações em 

cinco partes: 

1. Exposição: Quando a informação e comunicação alcançam os consumidores e o 

processo preliminar inicia-se após um ou mais dos sentidos terem sido ativados. 

2. Atenção: Quanto mais relevante é o conteúdo da mensagem, maior será a atenção 

atraída. Os consumidores frequentemente ignoram a persuasão comercial nesse estágio e 

engajam-se em atenção seletiva. 

3. Compreensão: Se a atenção for atraída, a mensagem é captada pelo consumidor 

e analisada de acordo com as categorias de sentido arquivadas em sua memória. 

4. Aceitação: Após a compreensão da mensagem, esta pode ser aceita ou não. O 

objetivo da mensagem é modificar ou alterar as crenças ou atitudes existentes, mas a mensagem 

deve ser aceita antes que isso aconteça. De acordo com os autores, há uma boa chance de que 

pelo menos uma mudança seja feita caso ocorra aceitação da mensagem dentro do sistema ou 

estrutura. 

5. Retenção: Por ultimo, o objetivo final é atingido quando a mensagem passa uma 

nova informação que é aceita e guardada na memória do consumidor para que seja acessível e 

usada no futuro. 

Todos os consumidores estão diariamente expostos a várias mensagens de 

propaganda competindo entre si por suas atenções, mas cada um compreende, aceita e retém 

apenas alguma delas. Estas mensagens aceitas possuem grande valor para a marca, pois a 

imagem favorável da marca dentro da mente do consumidor auxilia as empresas a introduzir 

suas mensagens no grupo. 
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c) Terceiro estágio: Avaliação de Alternativas Pré-Compra 

Segundo Mowen e Minor (2003), é neste estágio onde o consumidor compara 

opções identificadas como potencialmente capazes de resolver seu problema. É nesse estágio 

em que o consumidor irá analisar as informações obtidas no estágio anterior e comparar entre 

os produtos para escolher o melhor visando a realização do seu desejo. Para Blackwell, Miniard 

e Engel (2005), os consumidores empregam critérios de avaliação diferentes – os padrões e as 

especificações utilizadas na comparação de diferentes produtos e marcas. Estas atribuições que 

são avaliadas são classificadas de duas maneiras: atributos salientes e atributos determinantes. 

Segundo os mesmo autores, os consumidores acham atributos salientes potencialmente os mais 

importantes. No caso da compra de um carro, eles incluiriam preço, confiabilidade e fatores 

que, acredita-se, variam pouco entre os tipos similares de carros. Quanto as alternativas diferem 

entre os atributos determinantes (detalhes como estilo acabamento e tipo de porta-copos) 

geralmente determinam qual marca ou loja o consumidor escolhe, especialmente quando 

consideram os atributos salientes como equivalentes. 

Ainda segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), os consumidores monitoram 

atributos tais como quantidade, tamanho, qualidade e preço; em seguida, as alterações nesses 

atributos podem afetar as escolhas suas marcas e produtos. Quando o consumidor percebe um 

aumento de preço em um produto de uma marca que prefere, geralmente ele julga se o motivo 

do deste aumento é justo ou não. 

Segundo Franciosi (1995), o grau de percepção dos consumidores quanto ao 

incremento de lucros da companhia está diretamente correlacionado com quanto “injusto” o 

aumento é percebido. Para Campbell (1999), a percepção de injustiça leva à diminuição das 

intenções de compra. Logo, podemos inferir que um aumento de preço do produto pode ser 

visto de maneira justa pelo consumidor, portanto que exista um bom motivo para isto. 

 

 d) Quarto Estágio: Compra 

Esse é o estágio onde o consumidor realiza a compra do produto após passar pelo 

processo de decisão. Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), o consumidor deve se mover 

pelos três primeiros estágios do processo de decisão de acordo com o plano e a intenção de 

compra de um produto ou marca em particular. Durante o processo de compra o consumidor 

pode optar por comprar outro produto do qual tinha planejado, por influências de outros fatores, 
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como localização da loja, horário de funcionamento, liquidação ou problemas de fluxo de 

tráfego. 

Outros fatores também são acrescentados como influenciadores ao processo de 

compra pelos autores Wells & Prensky (1996), são eles:  

Figura 3 – Influências no processo de compra. 

Tipos de Influência Exemplos 

Caracteristicas Físicas 

Layout, Iluminação, Música e nível 

de ruído, Propaganda e Display 

dentro da Loja. 

Condições Facilitadoras Cartões de Crédito, Entrega Expressa. 

Interações Sociais 

Características dos vendedores 

(Conhecimento, cortesia, atitude) e 

Características dos outros clientes. 

Humor do Consumidor 
Fome e Sede, Prazer, Raiva, 

Desapontamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Wells & Prensky (1996).  

Todos estes fatores são importantes durante a compra de um produto e deve ser 

levado em consideração principalmente para os profissionais de marketing obter sucesso em 

suas estratégias, entretanto o processo de decisão de compra não finaliza com a efetividade da 

compra em si, por isso devem ser considerados ainda os próximos estágios.  

 

e) Quinto Estágio: Consumo 

Nesse estágio o consumidor realiza a consumação de seu produto, que pode ser 

imediatamente a sua compra ou posteriormente, como é o caso de produtos congelados. Para 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), a forma como estes consumidores usam o produto afeta 

quão satisfeitos estão com as compras e quanto provavelmente vão comprar essa marca ou 

produto particular no futuro. Ainda segundo o mesmo autor, as diferenças pessoais que são 

influenciadoras tanto no estágio de compra quanto no estágio de consumo: 
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Figura 4 – Diferenças individuais influenciadoras no processo de compra e consumo. 

Influenciadores do Estágio de Compra e Consumo - 

Diferenças Individuais 

Recursos do Consumidor 

Motivação 

Conhecimento 

Atitudes 

Personalidade, Valores e Estilos de Vida 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Blackwell, Miniard e Engel (2005). 

Já para Kotler e Keller (2006), nesse estágio de consumo está incluída também a 

avaliação pós-consumo, pois após a compra do produto o consumidor passa a avaliar sua 

compra através de seu uso, o que pode resultar uma avaliação satisfatória ou insatisfatória. 

 

f) Sexto Estágio: Avaliação Pós-Consumo 

Durante esse estágio o consumidor faz a avalição do produto comprado após seu 

consumo, obtendo satisfação ou insatisfação. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), 

satisfação acontece quando a performance percebida confirma as expectativas dos 

consumidores e a insatisfação acontece quando experiências e performance frustram 

expectativas. Ainda segundo os mesmo autores, o determinante mais importante da satisfação 

é o consumo: como os consumidores utilizam os produtos. O arrependimento que pode 

acontecer nesse estágio é chamado de “arrependimento pós-compra” ou “dissonância 

cognitiva”, e quão maior o preço, maior o nível de dissonância cognitiva. 

As emoções também desempenham importante papel neste estágio de avaliação. 

Segundo Bagozzi (1999), uma emoção pode ser definida como uma reação à avaliação 

congnitiva de eventos ou pensamentos, é acompanhada por processos fisiológicos e 

frequentemente expressa de forma física, podendo resultar em ações específicas de 

enfrentamento ou afirmação das emoções. 

g) Sétimo Estágio: Descarte 

O ultimo estágio do processo de decisão do consumidor se caracteriza pelo descarte 

do produto comprado por ele. Este descarte pode ser por completo, por reciclagem ou revenda 

como afirma os autores Blackwell, Miniard e Engel (2005).  
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2.3 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE DECISÃO 

 

Os tipos de comportamento adotado pelos consumidores são diversos e complexos. 

Como afirma Ajzen e Fishbein (1980), as pessoas são racionais, fazem uso sistemático da 

informação e normalmente consideram as implicações de suas ações antes de decidir se engajar 

ou não em um dado comportamento. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), os fatores que influenciam o processo de 

decisão do consumidor estão agrupados em quatro categorias: fatores culturais, sociais, pessoais 

e psicológicos.  

De acordo com Churchill e Peter (2005), podemos agrupar estas influências de outra 

forma: fatores sociais, fatores de marketing, e fatores situacionais. 

Já para Blackwell, Miniard e Engel (2005), tomada de decisão do consumidor é 

influenciada e moldada por diversos fatores e determinantes que se encaixam em três 

categorias: diferenças individuais, influências ambientais e processos psicológicos. 

Todos estes fatores serão discutidos a seguir. 

2.3.1 Diferenças Individuais 

a) Demografia, psicografia, valores e personalidade: São as características 

individuais, valores, crenças e padrões de comportamentos preferidos correlacionados com 

comportamentos em segmentos de mercado. Para Mowen e Minor (2003), cada consumidor 

tem suas próprias características e personalidades o que, consequentemente, afeta suas escolhas 

e preferencias no ato da compra. 

b) Recursos do Consumidor: Podem ser classificados em três tipos, sendo tempo, 

dinheiro e recepção de informação e capacidade de processamento (atenção). Para Kotler e 

Keller (2006), a renda disponível é um elemento determinante na escolha de produtos, o que, 

em suma, trata-se da condição econômica do consumidor. 

c) Motivação: O que leva o consumidor a adotar um comportamento para alcançar 

seu objetivo. Segundo Mowen e Minor (2003), a motivação pode ser considerada como um 

estado alterado de uma pessoa, a qual conduz a um comportamento voltado a um objetivo e esta 



25 
 

  

motivação começa com a presença de um estímulo que impulsiona o reconhecimento de uma 

necessidade. 

d) Conhecimento: É a informação guardada na memória. Segundo Blackwell, 

Miniard e Engel (2005), o conhecimento pode ser definido como o subconjunto do total de 

informações armazenadas na memória que é relevante para a compra e o consumo do produto. 

e) Atitudes: É uma avaliação geral de uma alternativa, variando de positiva a 

negativa. Para Solomon (2002), a teoria das atitudes foi desenvolvida pelo psicólogo Katz. Katz 

(1960) identificou quatro funções de atitudes: função utilitária, função expressiva de valor, 

função defensiva do ego e função do conhecimento. A função utilitária está associada à função 

de princípios de recompensa e punição, a função expressiva de valor é aquela que o consumidor 

busca revelar seu autoconceito, seus valores centrais. A função defensiva do ego são aquelas 

que tem como objetivo se proteger de possíveis ameaças exteriores ou sentimentos internos e a 

função de conhecimento é aquela que resulta de uma necessidade de ordem, estrutura ou 

significado. Segundo ainda o mesmo autor, uma atitude pode fazer parte de várias funções 

juntas, mas geralmente há uma em que se destaca perante outras. 

2.3.2. Influências Ambientais 

a) Cultura: São os valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos que 

auxiliam os indivíduos a se comunicar, interpretar e avaliar como membros da sociedade. Para 

Minadeo (2008), a cultura constitui-se em um dos principais determinantes do comportamento 

e dos desejos das pessoas. De acordo com Kotler (1998), cada cultura consiste em subculturas 

menores, as quais fornecem identificação mais especifica e socialização para seus membros. 

b) Classe Social: São as divisões dentro da sociedade que agrupam os indivíduos 

que compartilham valores, interesses e comportamentos similares. Kotler e Keller (2006) 

considera classe social como divisões ordenadas e relativamente permanentes e homogêneas de 

uma sociedade a qual seus membros possuem interesses, valores, percepções, e preferências 

semelhantes, que, dentre outras variáveis, pode ser medida por grau de instrução, renda, riqueza 

e ocupação. 

c) Família: Segundo os autores Blackwell, Miniard e Engel (2005), a família 

geralmente é a unidade de decisão primária, com padrão completo e variável de papéis e funções 

em que conflitos quase sempre ocorrem simultaneamente com interessantes resultados 

comportamentais. Os Mowen e Minor (2003) confirmam esta importância da família, pois de 
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acordo com eles é a família que desde o nascimento orienta e influencia o comportamento de 

compra dos indivíduos. 

d) Influência pessoal: São as influências que os consumidores sofrem por 

conviverem com outros consumidores. Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), os 

consumidores em geral respondem a pressões recebidas para se conformarem às normas e 

expectativas fornecidas por outros procurando e seguindo seus conselhos em decisões de 

compra, observando o que outros estão fazendo como informação sobre escolhas de consumo 

e comparando suas decisões àquelas tomadas por outros. 

e) Situação: Assim como situações se alteram de forma imprevisível ou prevista, 

como uma demissão do emprego, os comportamentos também se alteram como resultado. 

2.3.3. Processos Psicológicos 

a) Processamento da informação: Como a informação é percebida pelo consumidor, 

como a informação é transformada, reduzida, elaborada armazenada, redescoberta e 

recuperada. 

b) Aprendizagem: A aprendizagem é o processo pelo qual a experiência leva a 

mudanças em conhecimento e comportamento. Segundo Las Casas (2006), quando o 

consumidor possui experiências positivas em relação a uma compra, ele tende a repetir no 

futuro e quando se tem experiências negativas o consumidor tende a evitá-las. 

c) Mudança de comportamento e da atitude: Para Blackwell, Miniard e Engel 

(2005), são os reflexos de influências psicológicas básicas e tem sido o assunto de intensas 

pesquisas há décadas. 

 

2.4 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR INSERIDO EM UM GRUPO                     

SOCIAL 

 

Os consumidores vivem em um meio social em que sempre estão interagindo com 

grupos sociais e os resultados dessas interações resultam nos comportamentos de consumo. Há 

inúmeras teorias sobre estas relações sociais, desde biológicas até as modernas cósmico-

energéticas. Alguns autores realizaram uma busca para definir e realizar uma síntese sobre este 

assunto, como é o caso do autor Erich Fromm. 
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Segundo Fromm (1980), o ser humano perdeu sua força instintiva durante sua 

evolução, mas por outro lado ganhou consciência. Com este raciocínio, a hipótese sobre a vida 

em grupo afirma que em razão do ser humano saber de sua fragilidade em viver sozinho, acaba 

sendo forçado a conviver em grupos e estabelecer regras para que lhe possibilite sobreviver 

melhor e por mais tempo. Regras estas que podem variar de acordo com o grupo social.  O 

surgimento do que chamamos de sociedade está ligado diretamente ao nascimento de regras: 

como se reproduzir, se alimentar, etc. Este conjunto de regras molda as relações entre as pessoas 

e consequentemente determinam suas ações de consumo. 

De acordo com Giglio (2005), há quatro passos para a formação de um grupo. O 

primeiro passo é o nascimento do grupo que ocorre quando os participantes criam as primeiras 

regras que orientam as ações das pessoas que pertencem a ele. O segundo passo é a divisão de 

tarefas, quando são observados mais claramente os papéis sociais de cada membro. O terceiro 

passo é a cristalização das tarefas que ocorre quando as pessoas se especializam nos seus papéis 

e surge uma estabilidade de regras e relacionamentos dentro do grupo, fazendo com que este 

grupo resista melhor a qualquer tipo de mudança, pois a existência do grupo acaba se tornando 

mais importante do que as habilidades particulares dos integrantes. O quarto passo é a quebra 

das regras e a queda dos líderes que acontece quando as expectativas dos membros do grupo 

mudam e consequentemente é necessária uma adaptação ou extinção das regras do grupo. 

Segundo o mesmo autor, a identidade grupal é o conjunto de adjetivos e regras de 

comportamento de cada pessoa dentro do grupo, isto é, especificamente nas suas relações com 

os grupos aos quais pertence. Quando alguém usa um adjetivo para dizer que pertence a um 

determinado grupo, esta pessoa também está revelando um conjunto de comportamentos.  

Conhecendo estas regras de identidade grupal de um nicho de mercado, é possível 

compreender os hábitos de consumo dos integrantes do grupo e criar estratégias que o levem a 

consumir determinado produto. 
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2.5 A EVOLUÇÃO NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Para Giglio (2005), as crianças não são apenas adultos em miniatura que 

consumem. Elas têm estilos próprios, motivos próprios e processos de decisão próprios. O que 

valorizam nos produtos pode ser muito diferente do que é valorizado nos grupos adolescentes 

e nos grupos adultos. 

Segundo Gunter e Furnham (1998), os aspectos econômicos e culturais criaram no 

grupo de crianças um segmento com estilo de vida específico, tornando-se um mercado por 

direito, já que possuem o dinheiro e a liberdade de opção de como utilizá-lo. Em suas pesquisas 

é revelado que este desenvolvimento da criança como consumidora está relacionado ao treino 

e à participação dos pais nesse tipo de comportamento. Uma pesquisa datada de 1991 (Gunter 

e Furnham, 1998, p.67) mostra que os produtos esportivos são os mais consumidos entre os 

meninos enquanto que entre as meninas são os bichinhos de pelúcia e que o motivo de consumo 

predominante dos sujeitos é o prazer. 

Já para Webley (apud Gunter e Furnham, 1998), deve-se buscar uma teoria distinta 

e econômica, quando se tratar do comportamento de consumo das crianças. Para ele, o aspecto 

mais importante nos fatores econômicos é que eles formam a base do poder na sociedade e nas 

relações interpessoais, tornando a posse um ato importante. Pesquisas questionando as crianças 

sobre a origem do dinheiro (que possibilita a posse) revelaram quatro categorias:  

I. As crianças não têm a menor ideia dessa origem. 

II. O dinheiro é independente do trabalho, alguém dá às crianças. 

III. O dinheiro se origina na troca com o comerciante 

IV. O dinheiro vem do trabalho. 

Outro ponto interessante nas pesquisas é a questão da mesada, pois não há dados 

precisos de quanto às crianças ganham de mesada, pois os critérios são variados e distintos. Em 

alguns casos os pais dão à criança uma mesada simbólica, em outros é uma mesada de controle, 

às vezes é uma mesada calculada sobre a alimentação e em outros casos é um dinheiro para 

outras opções, sobre as quais a criança pode decidir fazer o que quiser. 
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Diante de tais resultados, fica comprovada a importância e a necessidade de uma 

pesquisa sobre comportamento do consumidor envolvendo este nicho de mercado que está cada 

vez mais com poder de compra maior e se tornando um grupo social com comportamentos de 

consumo distintos. 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS ONLINE INTEGRADOS EM REDES SOCIAIS 

Os jogos online integrados em redes sociais geralmente são jogos simples e casuais, 

mas também podem assumir papel importante na mudança do comportamento das pessoas e 

causar um impacto positivo na sociedade, como é publicado na matéria “Games para 

transformação social” no site Social Good Brasil por Bussacos (2012). É notado que alguns 

jogos que tenham como temática o cuidado da saúde, estimule também seus jogadores a 

iniciarem alguma prática de esportes, por exemplo. 

Para Fred Vasconcelos (2012), presidente da Abragames, a indústria de games é a 

terceira maior do mundo, atrás apenas da automobilística e da bélica, como afirma no artigo 

publicado no site JoyStreet. Ainda no mesmo artigo, estima-se que, por mês, carca de 200 

milhões de pessoas no mundo se dedicam a jogar a categoria de jogos causais. 

De acordo com a matéria publicada no site Tecmundo por Barwinski (2009), estes 

jogos sociais tornaram-se bastante popular pelo fato de finalmente oferecem algo que os jogos 

em flash antigos não permitiam com tanta amplitude: interagir, competir e ainda fazer amigos 

de uma maneira diferente. A prova disso é a quantidade de aplicativos de jogos presentes nas 

duas maiores redes sociais, Orkut e Facebook, o que juntos somam milhões de usuários.  

 Como divulgado em uma matéria do portal UOL por Coldibeli (2012), o estudo da 

NewZoo, empresa de pesquisa de mercado em games que atua em 13 países, revelou que entre 

2011 e 2012, o número de consumidores de jogos em redes sociais cresceu 20% no Brasil 

enquanto que nos EUA, já considerado um mercado maduro, cresceu apenas 17%. Isto revela 

que o Brasil possui um forte mercado consumidor em expansão para esta categoria de jogos 

online integrados em redes sociais. 

Em outra matéria, publicada em fevereiro deste ano no site G1, o empresário 

Fernando Chamis (2013) afirma que anúncios feitos dentro destes tipos de jogos são formas 

muito eficazes de exposição de uma marca da empresa, pois o jogador fica em contato com a 
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marca por muito mais tempo (entre 5 e 30 minutos) do que qualquer outro tipo de mídia, 

portanto é um investimento com ótimo retorno. 

Segundo a matéria publicada no portal Terra (2013), o professor de tecnologia de 

jogos digitais da Feevale, Thiago Mendes, afirma que o método de monetização utilizado na 

maioria dos jogos online integrados em redes sociais por meio de compra de itens relativamente 

baratos (as chamadas microtransações) é altamente lucrativo quando há um grande montante 

de consumidores. Ainda segundo Mendes, na técnica tradicional, a compra de itens não interfere 

na jogabilidade, enquanto na técnica pay-to-win, o jogador que não paga não tem acesso a 

equipamentos melhores. Em jogos em que há competição, isso gera desequilíbrio, e alguns 

jogadores podem se sentir prejudicados e abandonar o jogo, diminuindo assim seu faturamento. 

De acordo com o artigo publicado no site Webinsider por Seabra (2013), em 2012 

as fusões e aquisições de empresas de jogos bateram todos os recordes com um total de US$4 

bilhões, um aumento de 18% no valor global registrado em 2011, em que a categoria de jogos 

social e casual ocupou a terceira colocação com 18%. No mesmo artigo ainda é estimado que 

empresas da Europa e de países asiáticos devem investir cerca de 90% de suas receitas em jogos 

online e mobile até 2015. 

Ainda de acordo com a matéria publicada no portal Terra (2013), a empresa de 

pesquisas norte-americana Gartner, revelou que os jogos sociais são responsáveis por serem o 

segundo maior meio de geração de capital nas redes sociais (US$6,2 bilhões), atrás apenas da 

venda de publicidade (US$8,8 bilhões). Instituições de pesquisas como SuperData, afirmam 

ainda que o lucro em jogos online integrados em redes sociais no Brasil deve chegar a R$238 

milhões até 2014.  

Diante de tais fatos, fica evidente o tamanho da importância deste mercado 

consumidor de jogos online integrados em redes sociais tanto no Brasil quanto no mundo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A análise aqui apresentada se caracteriza como uma pesquisa de campo exploratória 

e qualitativa, pois de acordo com os autores Samara e Barros (2002), os estudos exploratórios 

procuram obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 

conhecimento sobre o objeto em estudo levantando hipóteses a serem confirmadas. Acredita-

se que a pesquisa será importante para determinar um perfil a cerca do comportamento do 

consumidor, o perfil dos jogadores e seus motivos para o consumo. Esta identificação será 

importante principalmente para a criação de estratégia de marketing para empresas 

desenvolvedoras de jogos online integrados em redes sociais. Caracteriza-se como qualitativa 

por fazer uma análise do comportamento do consumidor destes jogadores através do 

preenchimento de um questionário virtual. 

 

3.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

A realização da coleta de dados foi feita através de um método interativo, pois como 

afirma os autores Samara e Barros (2002), este tipo de método tem como principais vantagens: 

a rapidez na coleta simultânea de dados e diminuição/eliminação dos erros decorrentes da 

interferência humana. Para isto, foi criado um questionário online no site do Google disponível 

no link: <http://bit.ly/12rJyHP>. Este questionário foi compartilhado diretamente entre amigos de 

redes sociais e em grupos de discussão sobre jogos eletrônicos. A população alvo desta pesquisa 

são os próprios consumidores de jogos online integrados em redes sociais. 

 

3.3 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS  

Como dito anteriormente, a partir do preenchimento do questionário virtual foram 

analisadas as respostas dadas por estes consumidores, usando como base de análise o referencial 

teórico presente neste estudo, como o processo de decisão do consumidor e seus respectivos 

fatores influenciadores.  

 

 

http://bit.ly/12rJyHP
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as afirmações que foram criadas para o 

questionário com base na referência teórica, assim como apresentar também a análise das 

respostas obtidas. 

Pensando em obter respostas da maneira mais prática e segura possível, foi gerado 

um formulário online a partir das ferramentas do Google Docs contendo as seguintes afirmações 

que foram baseadas no referencial teórico deste trabalho, como pode ser observado no Quadro 

Resumo Teórico a seguir: 

Quadro 1 – Quadro Resumo Teórico 

    Quadro Resumo Teórico 

Estágios do Processo de Decisão do Consumidor Perguntas do Questionário 
Escala de 

Resposta 

Perfil Demográfico Idade, Estado Civil, Nível de Escolaridade.    

1. Reconhecimento da Necessidade  

Likert 

Solomon (2002) - Pode ser acionado por esforço de 

marketing. 

1. Tenho vontade de jogar um novo jogo 

quando vejo propagandas dele pela 

internet. 

Kotler e Keller (2006) - Quando é percebido um desejo 

ou necessidade. 

2. Sinto vontade de jogar quando tenho 

tempo livre. 

2. Busca de Informações   

Blackwell, Miniard e Engel (2005)  - A busca acontece 

tanto internamente quanto externamente. 

Internamente quando recupera o conhecimento na 

memória ou, talvez, nas tendências genéticas e 

externamente quando coleta informações entre os 

pares, familiares e no mercado. 

3. Procuro informações sobre jogos na 

minha mídia social preferida. 

4. Meus amigos são uma fonte de 

informação para escolha de jogos. 

5. Dou preferência para jogos que sejam 

de uma franquia a qual já possuo boas 

lembranças. Exemplo: Mario, Sonic, Halo, 

Call of Duty. 
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Moorthy (1997) - São determinadas por variáveis 

como personalidade, classe social, renda, tamanho da 

compra, experiências passadas e percepção da marca 

6. Dou preferência a desenvolvedoras de 

jogos que sejam famosas. 

Lynch e Ariely (1999) - quando um site torna-se mais 

agradável e facilita a busca de informações e a 

comparação de qualidade, os consumidores se 

tornarão menos sensíveis a preço e tenderão mais a 

comprar produtos de qualidade. 

7. Quais fatores são mais importantes em 

um jogo online integrado em redes 

sociais? Exemplo: Facilidade de 

informações dentro do jogo, qualidade 

dos gráficos, jogabilidade, preço dos 

produtos, tamanho da comunidade, etc. 

Pergunta 

Aberta. 

3. Avaliação de Alternativas Pré-Compra   

Likert Blackwell, Miniard e Engel (2005) - Os consumidores 

acham atributos salientes potencialmente os mais 

importantes. 

8. Ao avaliar um jogo online para compra 

levo em conta o gênero. 

9. Escolho um jogo online integrado em 

rede social por sua interatividade com os 

amigos. 

10. Ler críticas sobre um determinado 

jogo online integrado em rede social me 

ajuda a decidir se vale a pena jogá-lo ou 

não. 

4. Compra   

Likert 

Wells & Prensky (1996) : Fatores que influenciam o 

processo de compra: caracteristicas físicas, condições 

facilitadoras, interações Sociais, humor do consumidor 

11. A facilidade de pagamento presente 

nos jogos online integrados em redes 

sociais influencia na minha decisão de 

compra. 

12. Sinto vontade de comprar itens 

exclusivos de um jogo quando vejo uma 

promoção com alto desconto. 

5. Consumo   

Blackwell, Miniard e Engel (2005) - Influenciadores do 

Estágio de Compra e Consumo são as seguintes 

diferenças individuais: Recursos do Consumidor, 

Motivação, Conhecimento, Atitudes, Personalidade, 

Valores e Estilos de Vida. 

13. Compro itens exclusivos em jogos 

online integrados em redes sociais para 

contribuir para a empresa continuar com 

o jogo. 

14. Os itens exclusivos que são ofertados 

dentro dos jogos online integrados em 

redes sociais possuem um valor justo. 
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6. Avaliação Pós-Consumo   

Blackwell, Miniard e Engel (2005), satisfação acontece 

quando a performance percebida confirma as 

expectativas dos consumidores e a insatisfação 

acontece quando experiências e performance frustram 

expectativas.  

15.Quando me sinto satisfeito com um 

jogo online integrado em redes sociais, 

procuro por outros jogos da mesma 

empresa. 

16. Sinto mais prazer ao jogar um jogo 

social integrado em redes sociais quando 

ganho itens exclusivos de forma grátis. 

Comportamento do Consumidor Inserido em um 

Grupo Social 
  

Giglio (2005) - A identidade grupal é o conjunto de 

adjetivos e regras de comportamento de cada pessoa 

dentro do grupo, isto é, especificamente nas suas 

relações com os grupos aos quais pertence.  

17. Prefiro os jogos online integrado em 

redes sociais que possuem o sistema de 

Clãs/Guilds. 

18. Compro mais itens exclusivos quando 

faço parte de um Clã/Guild dentro de um 

jogo online integrado em rede social. 

19. Me sinto mais motivado a comprar 

itens exclusivos quando percebo 

competitividade dentro de um jogo social 

integrado em redes sociais. Exemplos: 

Highscores, Badges, PvP. 

20. Compro itens exclusivos dentro de um 

jogo social integrado em redes sociais 

para demonstrar status privilegiado. 

21. Passo mais tempo em jogos online 

integrados em redes sociais quando me 

sinto solitário. 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  

Como pode ser observado, as afirmações do questionário foram divididas em blocos 

correspondendo a cada etapa do processo de decisão do consumidor e por último um bloco 

sobre o comportamento do consumidor inserido em um grupo social. 

A partir da divulgação da pesquisa online, foi possível obter 133 formulários 

respondidos. Entre os entrevistados, 83 estão na idade entre 15 e 23 anos representando 62% 

do total dos entrevistados como pode ser observado no Quadro 2. No Quadro 3 é revelado que 

93 dos entrevistados estão com nível de escolaridade como Superior Incompleto, representando 
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70% do total dos entrevistados. Já de acordo com o Quadro 4, 125 entrevistados são solteiros, 

representado 94% do total. Isso nos mostra como esse público de jovens, solteiros e 

universitários representam em peso o público consumidor dos jogos online integrados em redes 

sociais.  

Quadro 2 – Idade dos entrevistados.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Quadro 3 – Grau de Escolaridade dos entrevistados. 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 4 – Estado Civil dos entrevistados.

Fonte: Elaborado pelo autor. Quadro 4 – Estado Civil dos entrevistados. 
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a) Reconhecimento da Necessidade 

Como visto no referencial teórico, o reconhecimento da necessidade durante o 

processo de compra do consumidor pode ser estimulado tanto por fatores externos quanto 

fatores internos. Pensando nisso, foram criadas duas afirmações como mostra o Quadro 5 e 

Quadro 6. A primeira afirmação revelou que a maioria dos jogadores se sentem estimulados por 

propagandas dos jogos que são exibidas pela internet, ou seja, um estímulo externo por esforço 

de marketing. Já a segunda afirmação revela que a maioria destes jogadores concorda que sente 

vontade de jogar apenas por ter tempo livre, o que revela um estímulo interno não dependendo 

de nenhum esforço externo de marketing. 

Quadro 5 – Resultado da Afirmação 1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Quadro 6 – Resultado da Afirmação 2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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b) Busca de Informações 

Após o reconhecimento da necessidade por parte do consumidor, inicia-se a busca 

por informações. Para esse estágio do processo de decisão foram elaboradas cinco afirmações 

como mostrado nos quadros 7 a 11. A afirmação 3 obteve um resultado não muito positivo, 

45% dos entrevistados concordaram que buscam informações sobre jogos em sua mídia social 

preferida, revelando que estes jogadores também gostam de buscar tais informações através de 

outros canais. Um canal que revelou ser preferido por estes jogadores para obter informações 

sobre jogos são seus próprios amigos, como mostra o resultado da afirmação 4 em que 72% dos 

entrevistados responderam positivamente. A partir das respostas dessas duas afirmações 

podemos inferir que uma parte dos jogadores gosta de buscar por informações através de sua 

mídia social preferida, mas principalmente preferem obter tais informações através de seus 

amigos. 

Quadro 7 – Resultado da Afirmação 3. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 8 – Resultado da Afirmação 4. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na afirmação 5, quadro 9, 64% dos entrevistados concordaram que preferem jogos 

de franquias com que já possuam boas lembranças. Na afirmação 6, quadro 10, a maioria dos 

entrevistados (36%) responderam que são indiferentes sobre a desenvolvedora de jogos ser 

famosa ou não. Pode-se inferir que estes jogadores buscam preferencialmente por franquias 

com a qual já possuem uma experiência agradável no passado, mas que ao mesmo tempo estão 

dispostos a conhecer novos jogos sem se importar se a desenvolvedora é famosa. Isto revela a 

grande oportunidade no mercado para o desenvolvimento de jogos por empresas independentes. 

Quadro 9 – Resultado da Afirmação 5. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 10 – Resultado da Afirmação 6. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para concluir o estágio de busca por informações do processo de decisão de compra 

do consumidor, foi elaborada uma pergunta com o objetivo de identificar os fatores mais 

importantes nos jogos online integrados em redes sociais, o que um jogo precisa ter para ser de 

qualidade a partir da visão deste público. As respostas estão no quadro seguinte: 
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Quadro 11 – Frequência de respostas da Pergunta 7. 

Fatores Quantidade de Respostas 

Jogabilidade 67 

Grafico 27 

Facilidade de Informações dentro do Jogo 19 

Diversão 15 

Interação com outros jogadores 13 

Bom Enredo 11 

Evolução dentro do jogo 10 

Tamanho da Comunidade 8 

Preço acessível 5 

Grau de Imersão do Jogador 5 

Estabilidade de Conexão 4 

Dificuldade Baixa 4 

Competitividade 3 

Gratuidade para sempre 3 

Ser diferente dos outros jogos 2 

Sistema de Conquistas 2 

Sem itens que precisam ser recarregados 1 

Atualizações Frequentes 1 

Sem exigencia de amigos para evoluir e jogar 1 

Lingua Portuguesa 1 

Livre de Trapaças, Hacks, Cheats 1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o Quadro 11, quando os jogadores estão em busca de um jogo online 

integrado em redes sociais, os fatores mais importantes são: jogabilidade, gráfico, facilidade de 

informações dentro do jogo, diversão, interação com outros jogadores, bom enredo, evolução 

dentro do jogo, tamanho da comunidade, preço acessível e grau de imersão do jogador. 

Podemos considerar estes fatores com maiores frequências como fatores salientes quando os 

jogadores estão buscando um novo jogo. Outros fatores que foram citados em frequência mais 

baixa, porém pode ser considerados como fatores determinantes no processo de busca de 

informações: o nível de dificuldade do jogo, se este está em português, sistemas de conquistas 

para estimular a continuar jogando e evoluindo, o nível de competitividade, estabilidade da 

conexão e que seja livre de cheats. 
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c) Avaliação de Alternativas Pré-Compra 

Para a etapa de avaliação de alternativas, foram elaboradas três afirmações cujos 

resultados estão nos quadros 12 a 14. De acordo com o quadro 12, a maioria dos entrevistados 

(67%) concordaram que levam em consideração o gênero na hora de avaliar um jogo online. 

No quadro 13 podemos notar que a maioria dos jogadores (46%) também escolhe um jogo 

online integrado em rede social por sua interatividade com os amigos. Como resultado da 

afirmação 10, mostrado no quadro 14, concluímos que ler críticas sobre determinado jogo 

online integrado em rede social é um fator que ajuda a decidir entre as alternativas, como pode 

ser observado na resposta positiva da maioria dos entrevistados (54%). 

Quadro 12 – Resultado da Afirmação 8. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 13 – Resultado da Afirmação 9.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 14 – Resultado da Afirmação 10.

Fonte: Elaborado pelo autor.  



41 
 

  

 d) Compra 

Para o estágio de compra dentro do processo de decisão do consumidor foram 

elaboradas duas afirmações que podem ser conferidas nos quadros 15 e 16. No resultado da 

primeira afirmação desse bloco, podemos notar que a maioria dos jogadores (36%) não 

concorda que a facilidade de pagamento oferecido dentro dos jogos online integrados em redes 

sociais influencia sua decisão de compra enquanto que 30% são indiferentes a este fator. Isso 

nos revela que a facilidade de uma possível compra online não é o fator mais importante para 

este público. Mais uma vez, é obtida uma resposta negativa por maior parte dos jogadores 

(45%), agora em relação a promoções com altos descontos, como podemos notar no quadro 16. 

Com base nestes resultados, podemos inferir que nenhum desses fatores (facilidade de compra 

e promoção com alto desconto) é um fator determinante para que seja concretizada a compra 

por parte destes jogadores. 

Quadro 15 – Resultado da Afirmação 11. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Quadro 16 – Resultado da Afirmação 12. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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e) Consumo 

Para esta etapa do processo de decisão de compra foram elaboradas duas afirmações 

com o objetivo de identificar motivação, atitude e valores do consumidor. O resultado das 

afirmações 13 e 14 estão apresentados no quadro 17 e 18, respectivamente. Como podemos 

notar em ambos os resultados negativos, a maioria destes jogadores não concordam em comprar 

itens exclusivos com a finalidade de contribuir para a empresa continuar com o jogo (63%), 

assim como também não concordam que os itens exclusivos são ofertados por um valor justo 

(64%). Esse resultado apresenta uma boa oportunidade para que empresas desenvolvedoras de 

jogos online integrados em redes sociais possam repensar nos preços de seus produtos 

ofertados, a fim de conquistar mais consumidores dentro deste mercado, consumidores estes 

que apresentaram sinais de terem uma personalidade mais egocêntrica do que altruísta, como 

podemos notar no resultado da afirmação 13, quadro 17.   

Quadro 17 – Resultado da Afirmação 13. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 18 – Resultado da Afirmação 14. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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f) Avaliação Pós-Consumo 

Nesse estágio foram elaboradas duas afirmações com o objetivo de avaliar fatores 

que ajudam estes consumidores a atingir sua expectativa, ou seja, se sentirem satisfeitos e sua 

respectiva consequência. Como observado no quadro 19, a maioria dos entrevistados (42%) 

buscam por outros jogos da mesma empresa quando se sente satisfeito com um jogo online 

integrado em redes sociais. De acordo com o quadro 20, a distribuição de itens exclusivos de 

forma grátis ajuda este tipo de consumidor a ter mais prazer ao jogar um jogo social integrado 

em redes sociais, como observado na resposta positiva pela maioria dos entrevistados (76%).  

Com este resultado, podemos inferir que quanto mais itens exclusivos oferecidos 

de forma grátis dentro de um jogo online integrado em redes sociais , maiores as chances do 

consumidor se sentir satisfeito com o jogo e consequentemente procurar por outros jogos da 

mesma empresa. 

Quadro 19 – Resultado da Afirmação 15. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 20 – Resultado da Afirmação 16. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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g) Comportamento do Consumidor inserido em um Grupo Social 

Para este último bloco do questionário foram elaboradas cinco afirmações com a 

finalidade de analisar a integração social destes jogadores, assim como responder positivamente 

ou negativamente os pressupostos criados no inicio desse trabalho. 

De acordo com o quadro 21, a maioria dos entrevistados (43%) concorda que 

preferem jogos online integrado em redes sociais que possuem o sistema de Clãs/Guilds, apesar 

de boa parte (39%) ter respondido indiferente. Apesar deste resultado positivo pela preferencia 

de jogos que tenham clãs, fazer parte do mesmo não é motivo suficiente para que os jogadores 

se sintam mais estimulados a comprar itens exclusivos, como demonstra o resultado da 

afirmação 18 no quadro 22, pois a maior parte dos entrevistados (44%) respondeu ser 

indiferente. Este resultado negativo também invalida a hipótese nº 2 deste trabalho, pois o 

engajamento social dentro do jogo não necessariamente aumenta o consumo de itens exclusivos 

do mesmo. 

Quadro 21 – Resultado da Afirmação 17. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 22 – Resultado da Afirmação 18. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação a se sentir mais motivado a comprar itens exclusivos quando é percebida 

competitividade dentro dos jogos online integrados em redes sociais, o resultado foi positivo 

(48%) como demonstra o quadro 23, comprovando também a hipótese nº1 deste trabalho. 

Quadro 23 – Resultado da Afirmação 19. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já em relação a comprar itens exclusivos com o objetivo de demonstrar status social 

privilegiado, assunto da hipótese nº3 deste trabalho, esta foi invalidada de acordo com o 

resultado negativo por maior parte dos entrevistados (54%), demonstrado no quadro 24. 

Quadro 24 – Resultado da Afirmação 20. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por último, uma afirmação sobre como o humor pode ser um fator psicológico e 

influenciar o comportamento do consumidor em relação a esse tipo de jogo. Como mostra o 

quadro 25, a maior parte dos entrevistados (40%) concorda que passa mais tempo em jogos 

online integrados em redes sociais quando se sente solitário. 

Quadro 25 – Resultado da Afirmação 21. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a aplicação do formulário e análise dos dados foram alcançados todos os 

objetivos deste trabalho. Um perfil destes jogadores foi identificado, foi analisada sua 

integração social, assim como também alguns fatores que estimulam a comprar itens exclusivos. 

Também foram identificadas as características mais importantes em um jogo online integrado 

em redes sociais: jogabilidade e gráfico. 

Quanto aos pressupostos, apenas um foi confirmado: a presença de competitividade 

dentro de um jogo online integrado em redes sociais realmente estimula o consumo de itens 

exclusivos. 

Baseando-se na análise dos dados do presente trabalho, pode-se notar vários pontos 

importantes como influenciadores durante o processo de decisão de compra de jogos online 

integrados em redes sociais, que pode ser útil principalmente para uma equipe de marketing 

que tem como público-alvo o mesmo desta pesquisa. 

Nesta direção, serve como sugestão para empresas desenvolvedora de jogos online 

integrados em redes sociais: mudança na política de preços dos produtos ofertados e uma 

ampliação no sistema de distribuição de itens exclusivos de forma grátis, ambos com o objetivo 

de satisfazer seus clientes e torná-los fiéis aos produtos ofertados. 
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