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RESUMO 

Os games ocupam lugar de destaque na sociedade contemporânea fortemente caracterizada 

pelo consumo de entretenimento, pelo aparato tecnológico e pela comunicação em rede. Com 

a consolidação das redes sociais na internet, um novo tipo de aplicativo encontrou o ambiente 

adequado para seu desenvolvimento. São os chamados jogos sociais digitais. Apropriando-se 

da interatividade e colaboração características das interações nas redes, esses jogos têm se 

destacado pela ampla receptividade junto aos usuários. Este estudo investiga algumas das 

estratégias de geração de receita financeira utilizadas pelos desenvolvedores desses games. 

Diferentemente dos jogos eletrônicos tradicionais, os jogos sociais são distribuídos de modo 

gratuito. Contudo, estratégias de monetização se fazem presentes de diferentes maneiras ao 

longo do percurso do jogo, recebendo o consentimento do jogador-participante e gerando 

rentabilidade significativa para o desenvolvedor. Além da quantidade crescente de usuários no 

Brasil, o mercado apresenta sinais importantes de aquecimento analisados aqui através de 

movimentos corporativos tais como a criação de empresas específicas para o desenvolvimento 

desses produtos. Ao longo desse trabalho, iremos destacar a hibridização entre 

entretenimento, comunicação e consumo observada nos jogos sociais digitais, qualificando 

essa modalidade de game como ambiente comunicacional, de sociabilidades e de negócios. 

Ao examinar as características dos jogos, buscaremos pistas que possam explicar a forte 

adesão do público. Tomando como fundamento os Estudos Culturais e a Teoria das 

Mediações aliados aos estudos do consumo e dos jogos, serão utilizados aportes teóricos de 

variados autores como Garcia Canclini, Huizinga, Kellner, Lemos, Lévy, Martín-Barbero, 

Primo, Recuero, Santaella, Silverstone e Slater. A pesquisa tem como corpus o jogo 

FarmVille, que utiliza o Facebook como plataforma. O método utilizado na parte empírica 

desse estudo é a observação participante. Considerando a relevância do mercado de jogos 

digitais na rubrica do entretenimento, bem como o crescente envolvimento dos brasileiros nos 

jogos sociais na internet, justifica-se o estudo das estratégias mercadológicas que transformam 

um jogo gratuito em um produto altamente rentável. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; entretenimento; cultura digital; jogos eletrônicos; 

estratégias mercadológicas  
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ABSTRACT 

Games have a prominent place in contemporary society strongly characterized by the 

consumption of entertainment, the technological apparatus and communication network. With 

the consolidation of social networks on the Internet, a new type of application found the right 

environment for their development. They are called digital social games. Appropriating the 

interactivity and collaboration features of interactions in networks, these games have been 

highlighted by wide receptivity among users. This study investigates some of the strategies to 

generate financial revenue used by the developers of these games. Unlike traditional video 

games, social games are distributed for free. However, monetization strategies are present in 

different ways over the course of the game, getting the acceptance of the player-participant 

and generating significant profitability for the developer. Besides the growing number of 

users in Brazil, the market shows signs of significant warming analyzed here through 

corporate movements such as the creation of specific companies to develop these products. 

Throughout this work, we highlight the hybridization between entertainment, communication 

and consumption observed in digital social games, describing this type of game as an 

environment of communication, sociabilities and business. By examining the characteristics 

of games, we will seek clues that might explain the strong audience. Supported by Cultural 

Studies and the Theory of Mediations allied to studies of consumption and games, will be 

used theoretical contributions of various authors such as Garcia Canclini, Huizinga, Kellner, 

Lemos, Levy, Martin-Barbero, Primo, Recuero, Santaella Silverstone and Slater. The research 

has the game FarmVille as corpus, which uses Facebook as the platform. The method used in 

the empirical part of this study is the observation. Considering the importance of the market 

for digital games under entertainment, as well as the increased involvement of the Brazilian 

social games on the internet, we justify the study of the marketing strategies that transform a 

free game in a highly profitable product. 

  

Keywords: communication and consumption; entertainment; digital culture; eletronic games; 

market strategies  
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INTRODUÇÃO - DE FAZENDEIRO A MILIONÁRIO NAS TELAS DE FARMVILLE 

 Ao avaliarmos algumas das características da contemporaneidade tais como a 

sobrecarga de estímulos e de informação e os impactos da alta velocidade com que bens 

materiais e simbólicos são criados e consumidos, podemos considerar que "vivemos cada vez 

mais em uma economia da atenção, na qual o olhar é uma das mercadorias mais cobiçadas" 

(SANTAELLA, 2010, p. 302). Em frente ao computador, flanando entre múltiplas telas, 

encontram-se audiências cada vez mais disputadas por diversos meios de comunicação. 

Capturar a atenção desse público é o desafio das corporações que ali se apresentam e dividem 

espaço com outras mídias. Combinando o ambiente possibilitado pelo espaço digital e o 

aspecto lúdico dos games
1
, emergem interações que merecem nossa observação, investigação 

e entendimento.  

 Dentre essas interações, interessa-nos particularmente as que se fazem presentes 

através dos jogos digitais
2
. Por sua presença marcante na cena cultural atual, já podem ser 

considerados dentre os pilares de sustentação da indústria do entretenimento, ultrapassam os 

rendimentos obtidos pela indústria cinematográfica e são hoje a terceira maior indústria 

americana atrás da bélica e automotiva
3
. O lançamento do jogo Call of Duty – Modern 

Warfare 2, por exemplo, gerou nas primeiras 24 horas, 310 milhões de dólares e superou com 

folga lançamentos de franquias de sucesso no cinema como Lua Nova, da Saga Crepúsculo 

(U$ 73 milhões) e Harry Potter e as Relíquias da Morte (U$ 220 milhões). Cinco dias depois 

o jogo acumulava U$ 500 bilhões e, dois meses mais tarde, já passava da marca de U$ 1 

bilhão em lucro. O que explica essa reviravolta do game como produto antes restrito a 

consoles e joysticks para o consumo de massa, capaz de superar em números indústrias 

centenárias como a do cinema? 

 Considerados uma forma criativa, intelectual e emocional de expressão e 

engajamento, tão fundamentalmente humana quanto qualquer outra, os jogos comunicam 

ideias e valores sociais por meio de personagens, diálogos, trama, música e recursos distintos 

do meio como a interação do jogador com o mundo virtual. Tendo sido classificados no início 

de seu desenvolvimento na condição de divertimento frívolo, atualmente o jogo digital é parte 

                                                 

1
 Apesar de estrangeira, é nossa opção não utilizar itálico por considerar que a palavra já foi incorporada ao 

português corrente. Esse formato também será empregado em Facebook, web, site, blog, smartphone, tablet, 

chip, online, videogame e afins.   
2
  Jogos digitais, jogos eletrônicos e games serão utilizados nessa dissertação como sinônimos. 

3
  Publicada em 03/maio/2012. Disponível em http://www.criaticidades.com.br/ noticias/ brasil-fenomeno-em   

games-sociais/. Último acesso em 15/junho/2012.  

http://www.criaticidades.com.br/%20noticias/%20brasil-fenomeno-em%20%20%20games-sociais/.%20Último
http://www.criaticidades.com.br/%20noticias/%20brasil-fenomeno-em%20%20%20games-sociais/.%20Último


 

 

5 

de uma nova gramática em construção onde a comunicação tem um importante papel 

constitutivo.  

 Existe não apenas uma linguagem própria do jogo digital, mas também por seu 

intermédio são constituídos novos tipos de sujeitos (jogadores), que são também 

consumidores e usuários de interfaces e “redes de comunicação, sociabilidade e negócios” 

(ROCHA; CASTRO, 2012, p. 269). A comunicação está presente nesta nova etapa de 

evolução dos jogos digitais e é com esse intuito que este trabalho desenvolve apontamentos 

para essa aproximação entre comunicação e consumo.  

 Apesar de sustentado em conceitos como divisão em espaço, tempo e regras, o jogo 

não está descolado da vida social e tem sido reconhecido como elemento característico de 

nossa cultura. A discussão parece ser bastante ativa nesse sentido, pois pesquisas e 

reportagens aparecem cotidianamente para demonstrar a relação social e a influência de 

diversas formas que essa tipologia vem provocando no comportamento dos jogadores. 

Através dos games podemos encontrar novas formas de explorar e pensar as relações humanas 

e o mundo que nos cerca. 

 Algumas apropriações são significativas para a compreensão do fenômeno. Como 

exemplo, destacamos empresas que descobriram a oportunidade de atuar no que foi 

denominado de Gold Farms (Fazendas de Ouro). Funcionários trabalham em jornadas de até 

8 horas diárias, caçando, matando oponentes, comercializando armas, peles e outros itens 

virtuais, para conseguir acumular moedas virtuais e itens exclusivos, os quais são revendidos 

para jogadores de outros países, em uma espécie de mercado paralelo ao jogo. Outra maneira 

encontrada de ganhar dinheiro é com a elevação do nível dos jogadores. Jogadores de níveis 

baixos podem pagar para que estas empresas elevem o nível de suas personagens, 

conquistando habilidades, força e poder, para que o mesmo possa dar continuidade no jogo, 

numa posição mais destacada. 

 A presença dos jogos na história da humanidade acompanha a própria evolução do 

homem, antes até de serem estabelecidas normas e regras de convivência, às quais os sujeitos 

se adaptavam ou propunham outros encaminhamentos que atendessem às suas demandas. Os 

rituais da caça e da guerra tinham certamente um caráter lúdico, de entretenimento, de 

demonstração de força e poder. Na perspectiva de Huizinga (2005), o jogo se constitui em 

uma atividade universal anterior à própria cultura, dado que esta, “mesmo em suas definições 

menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana” (Ibid., p. 3). Em sua obra Homo 

Ludens, escrita em 1938, o autor constrói um tratado sociológico que se tornou referência em 

estudos sobre a Teoria dos Jogos, estabelecendo uma relação profunda entre jogo e cultura. 
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Considera-o como uma “ação que introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo 

uma perfeição temporária e limitada” (Ibid., p. 11). 

 Para o autor, jogar vai além da distração na medida em que:  

 

O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os 

limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 

encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende 

as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo o jogo significa 

alguma coisa (Ibid., p. 4). 

 

 Já se notavam indícios desse algo mais proporcionado pelos jogos, nos escritos de 

Benjamin (2009) datados de 1932, para quem “brincar significa sempre libertação” (Ibid., p. 

85). Segundo o autor, crianças criam seu mundo próprio ao brincar enquanto os adultos 

utilizam os brinquedos para libertar-se da opressão do cotidiano. É certo que a tecnologia 

aliada ao poder da internet
4
 fez chegar às gerações atuais diversas opções entre as quais se 

inserem os jogos digitais. Contemplando as novas tecnologias da comunicação, e neste caso 

específico, no contexto dos games, é possível configurar novas subjetividades construídas 

nessa arena de relações projetadas dentro e fora deles. 

 Santaella alerta-nos sobre algumas das características da indústria de jogos, 

destacando “que se transforma a uma velocidade surpreendente movida pela inovação 

tecnológica” (SANTAELLA, 2010, p. xii). A autora reforça as características da 

interdisciplinaridade também presentes, relacionando as diversas áreas que abarcam sua 

análise. 

Esse mercado tem sua origem estabelecida na década de 1960 e nos anos seguintes 

experimentou mudanças significativas nos produtos e nos modos de jogar que resultaram de 

avanços tecnológicos, tais como a utilização de consoles, variados controles, áudio, imagem, 

entre outros.  Uma das últimas novidades, que surgiu com o advento das redes sociais na 

internet, foram os “jogos sociais” que receberam essa denominação por estarem hospedados 

em sites de redes sociais como o Facebook. Preferimos incorporar o termo “digital” para 

diferenciar esses jogos sociais dos inúmeros jogos que encontramos no meio social e é 

também nossa opção, a partir desse momento, adotar a sigla JSD para referir aos “jogos 

sociais digitais”, o que no nosso entendimento facilitará a leitura dessa dissertação.  

Surgidos no final da primeira década dos anos 2000, essa modalidade de jogo 

conquistou posição importante na indústria do entretenimento em curto espaço de tempo. O 

                                                 

4
  É nossa opção nesta dissertação, grafar as palavras internet, cibercultura e ciberespaço com minúscula, exceto 

quando no início das frases e quando em citações, preservando a opção de grafia do autor.    
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que se observa atualmente é um faturamento significativo e crescente das empresas 

desenvolvedoras, aumento do número de jogadores e cardápio variado de jogos 

desenvolvidos. Movimentos corporativos também se intensificaram desde então, através (1) 

da criação de empresas específicas para o desenvolvimento dessa modalidade de jogo, (2) da 

busca por profissionais qualificados e (3) da implementação de cursos focados nesses 

aplicativos. 

Para aguçar nossa curiosidade sobre o tema, e ainda na fase exploratória de nossa 

pesquisa, encontramos quatro notícias que demonstravam como o debate acerca dos JSD 

estava se desenhando. Em setembro de 2009, a primeira nota dava conta que os “jogos 

integrados às redes sociais atraiam milhões de adeptos pelo mundo”. O destaque era para o 

fato de que em três meses do lançamento, Farmville ser considerado febre com 33 milhões de 

usuários mensais
5
. Em março do ano seguinte, especialistas do setor avaliavam os primeiros 

resultados financeiros alcançados e arriscavam prever os JSD como “futuro da indústria de 

jogos”
6
. Tais previsões seriam reforçadas ao longo do ano de 2010 quando os JSD passaram a 

ser considerados “um império”, justamente pelas cifras financeiras auferidas
7
 em curto espaço 

de tempo. No entanto, os primeiros sinais de pessimismo começaram a surgir no início de 

2011, quando o fenômeno passou a ser apontado como modismo, com previsões de que não se 

sustentariam por muito tempo
8
.  

Procurando conhecer detalhes dos JSD, identificamos três características que os 

diferem dos demais jogos digitais. A primeira é relacionada à forma como o jogo se desenrola 

com regras simples e sem utilização de recursos sofisticados de design, áudio ou imagens, 

diferente da estética que se aproxima do cinema, presente na maioria dos outros games. A 

segunda se refere ao ambiente onde o jogo se apresenta: um site de rede social. A terceira 

característica se refere à maneira como o JSD é oferecido. Diferentemente dos jogos digitais, 

onde é necessária a compra de software para jogar, ou ainda o pagamento de uma 

mensalidade, nos JSD a oferta e utilização são gratuitas e o jogador pode aproveitar seus 

recursos sem necessidade de desembolsar qualquer valor monetário. Basta ser usuário de uma 

                                                 

5
  Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1308380-9666,00-jogos+sociais+conquistam+ 

cada+vez+mais+fas+no+facebook+orkut+twitter.html. Último acesso jan/2013. 
6
  Disponível em: http://meiobit.com/39137/seriam-os-jogos-sociais-o-futuro-da-industria/. Último acesso 

jan/2013. 
7
  Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/rede-social/5654-o-imperio-dos-joguinhos-sociais-online.htm. 

Último acesso jan/2013. 
8
  Disponível em:  http://www.eurogamer.pt/articles/2011-05-11-jogos-sociais-nao-vao-durar-muito-tempo-

artigo. Último acesso jan/2013 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1308380-9666,00-jogos+sociais+conquistam
http://meiobit.com/39137/seriam-os-jogos-sociais-o-futuro-da-industria/
http://www.tecmundo.com.br/rede-social/5654-o-imperio-dos-joguinhos-sociais-online.htm
http://www.eurogamer.pt/articles/2011-05-11-jogos-sociais-nao-vao-durar-muito-tempo-artigo
http://www.eurogamer.pt/articles/2011-05-11-jogos-sociais-nao-vao-durar-muito-tempo-artigo
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rede social e encontrar parceiros também dispostos a jogar. Sendo os JSD oferecidos 

gratuitamente, como a indústria consegue obter os resultados financeiros divulgados? 

 

Problema de Pesquisa 

 

 Ainda que não seja necessário pagar para iniciar o jogo e mantê-lo em atividade, os 

usuários são impactados ao longo do percurso com ofertas variadas de itens e bens virtuais 

que têm um custo específico. Também são apresentadas situações e possibilidades para 

melhorar a atuação no jogo, cada uma com seu respectivo preço. Importa destacar que 

nenhuma dessas ofertas descaracteriza a gratuidade do jogo, que poderá seguir sem 

necessidade de nenhum pagamento por parte do jogador. Basta simplesmente decliná-las ou 

ignorá-las. Mas o que se observa é que muitos usuários são seduzidos por essas ofertas e 

acabam gastando valores enquanto se divertem jogando. Desta forma, podemos concluir que 

essas estratégias se fazem presentes de diferentes maneiras ao longo do percurso do jogo, 

recebendo o consentimento do jogador e gerando receitas financeiras significativas para o 

desenvolvedor. Mas quais são elas? E como se apresentam?  

 Para responder a essas indagações, partimos das hipóteses de que (1) os JSD são 

ambiente adequado para o desenvolvimento de estratégias de comunicação entre 

desenvolvedores e jogadores e (2) esses jogos oferecidos gratuitamente podem gerar 

resultados compensadores, em termos de lucratividade, para seus desenvolvedores.  

 O mercado absorveu bem os JSD quando eles foram lançados há poucos anos, com 

um modelo único que conseguia atrair usuários das redes sociais digitais para gerar receitas 

financeiras. Com regras e variáveis definidas, a ideia desses jogos é agregar valor para cada 

esforço que o jogador possa ter. Dependendo do modelo do jogo, cada ação pode ser 

acelerada ou facilitada se o usuário adquirir itens específicos para melhoria de performance, 

que em sua maioria precisam ser pagos em dinheiro real. Além disso, a empresa utiliza o 

ambiente do jogo para oferecer propaganda para terceiros, seja através de simples exposição 

da marca ou por patrocínio de alguma ação dentro do jogo (missão, desafio, tarefa). 

 Nesse contexto, definimos como objeto de estudo as estratégias de monetização
9
 

apresentadas aos jogadores ao longo da narrativa desses jogos, elegendo como corpus o JSD 

                                                 

9
 Monetização significa o aproveitamento de algo como fonte de lucro. O termo é derivado do verbo monetizar 

que designa o ato de transformar algo em dinheiro e tem suas origem no francês monet (moeda). Na internet, o 

termo foi cunhado a partir da estratégia de geração de receita financeira em blogs e sites de redes sociais através 

do sistema de visualização de publicidades comerciais pelos visitantes.  
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FarmVille, na rede social Facebook. A Figura 1 representa a tela da rede social Facebook 

onde se encontram algumas opções de jogos, dentre as quais encontramos FarmVille. Dessa 

maneiraa, com acesso facilitado através do site da rede social, usuários podem experimentar 

os diversos títulos disponíveis. 

 

 

Figura 1 - Página de Facebook com acesso a FarmVille.  

FONTE: www.facebook.com 

  

 

O corpus 

 

 Para uma primeira aproximação com o objeto de estudo, descrevemos a seguir, de 

forma sucinta, a lógica de funcionamento do jogo. Em FarmVille o jogador assume o papel de 

fazendeiro e se torna responsável por administrar sua fazenda virtual. O jogo baseia-se no 

plantio e colheita de frutas e legumes virtuais e na execução das demais atividades diárias de 

administração de uma fazenda. O jogador planta sementes e aguarda o tempo estipulado para 

sua colheita. Se não colher, perde a safra. Vejamos, como exemplo, o plantio de morangos, 

cuja duração é de 4 horas: Se o usuário plantar ao meio dia, o fruto vai crescer até às 16h, 

quando estará pronto para ser colhido num período de mais quatro horas, ou seja, até às 20h. 

Uma vez colhida, ele pode vender sua produção e desta forma obter lucro, o que significa 

receber moedas virtuais que poderão ser utilizadas em benfeitorias e aquisição de novas 
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sementes. Trata-se de uma lógica capitalista de acumulação dos recursos. O objetivo final é 

manter a propriedade próspera, lucrativa e atraente para eventuais visitantes.  

 Ao iniciar o jogo, o fazendeiro recebe uma quantidade de moedas necessárias para 

começar suas atividades e tem a disposição uma área definida como sua fazenda, onde ocorre 

o plantio dos itens que selecionará. A questão em jogo nessa etapa inicial se resume em 

escolher dentre as sementes disponíveis para o plantio, aquela(s) que melhor se adequa(m) à 

disponibilidade de tempo e quantidade de moedas do jogador. Vejamos um exemplo (Figura 

2): sementes de morango custam 10 moedas, podem ser vendidas a 35 e geram 1 ponto de 

experiência (XP). Para que estejam prontas para a colheita, essas sementes consomem 4 

horas. Ou seja, nas 4 horas seguintes ao plantio, pouco se pode fazer no jogo, além de esperar. 

Já as sementes de trigo custam 35 moedas, podem ser vendidas a 115, geram 2 XP mas levam 

3 dias para a colheita.  

 

 

Figura 2 - Opções de Sementes de frutas.  

FONTE: www.blogpop.com 

 

 Ao combinar diferentes safras, plantando, esperando para colher, colhendo e 

vendendo cada colheita, o jogador vai acumulando moedas virtuais e assim, ampliando sua 

fazenda e experimentando outras opções de jogo. Para o jogador que prefere otimizar o tempo 

de jogo (por exemplo, acelerando a colheita), existe a possibilidade de compra de 

determinados itens (como adubo) com dinheiro real – por meio do uso do cartão de crédito ou 
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de cartões pré-pagos com créditos de jogo vendidos em bancas de jornal ou lan-houses. Ao 

longo dessa dissertação apresentaremos outras possibilidades observadas no jogo com 

destaque para a participação colaborativa de outros jogadores. Por hora essas informações nos 

parecem suficientes para compreender a sua lógica de funcionamento. 

  

Objetivo 

 

 Tendo o cenário apresentado até o momento como definidor de nosso problema de 

pesquisa, estabelecemos como objetivo geral dessa dissertação avaliar de que maneira os 

desenvolvedores se utilizam de estratégias comunicacionais para rentabilizar JSD oferecidos 

gratuitamente aos jogadores. Como objetivos específicos, destacamos: (1) identificar, mapear 

e enumerar as principais estratégias de monetização presentes no JSD gratuito e (2) verificar 

como essas estratégias são apresentadas aos jogadores, dentro da dinâmica do jogo.  

A metodologia utilizada para esse estudo contempla extensa pesquisa bibliográfica, 

onde serão utilizados aportes teóricos relacionados aos estudos de Comunicação e Consumo, 

Cultura Digital e mais especificamente dos Games. A leitura e análise de artigos apresentados 

em Congressos e Seminários ao longo dos últimos anos, bem como teses e dissertações que 

abordam questões adjacentes ao tema de nossa pesquisa, revelaram caráter de atualização de 

conceitos e sobre as maneiras como o campo da Comunicação vem enfrentando o objeto. 

Complementando a metodologia, também será empreendida observação do pesquisador como 

jogador de FarmVille, assim como observação de outros jogadores em sua interação com as 

telas e dinâmicas do jogo. Finalizando a pesquisa empírica, será analisado site administrado 

pela empresa desenvolvedora do game onde são também apresentadas estratégias de 

monetização que se fazem presentes em ambiente extra-jogo. Recurso utilizado desde o início 

da pesquisa, o acompanhamento da cobertura midiática em sites, blogs, jornais, revistas e 

periódicos nos permitiu fazer aproximações com o objeto de estudo que foram fundamentais 

para as definições mais precisas dos objetivos e do problema estudado.   

 Para compreender as estratégias de monetização utilizadas nos JSD, a partir de 

FarmVille, procuraremos inicialmente contextualizar o objeto em termos das características 

da contemporaneidade. É na sociedade fortemente voltada para o consumo, com 

predominância da cultura digital, que buscamos as primeiras pistas para explicar o fenômeno 

cultural dos JSD na atualidade. Na contextualização de aspectos que evidenciam a 

hibridização entre comunicação, consumo e entretenimento observada nesses aplicativos, 

buscaremos também identificar como as características presentes nos JSD e nas redes sociais 
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onde estão inseridos, contribuem para o sucesso (comercial e de público) que vem sendo 

experimentado. Analisando as principais características presentes na plataforma onde se 

desenrola, bem como algumas características do próprio jogo, buscaremos sua qualificação 

como ambiente comunicacional, de sociabilidade e de negócios onde a simplicidade das 

narrativas empregadas se destaca como atrativo e diferencial para a implementação dessas 

estratégias de monetização, que serão detalhadas mais adiante.  

  

Justificativas 

 

 Esta pesquisa se insere na área denominada “Comunicação e Práticas de Consumo” e 

na linha “Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo”, pois elege 

como tema os jogos sociais digitais e sua hibridização entre entretenimento, comunicação e 

consumo no cenário contemporâneo. Sendo assim, entendemos a relevância desse estudo para 

o campo da Comunicação, tendo em vista o enfoque em cultura e comunicação digitais e as 

características notadas nesses jogos que se apresentam como ambientes comunicacionais, de 

sociabilidade e de negócios. Ressaltamos assim a aderência ao curso de Mestrado do 

Programa de Pós Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo (PPGCOM ESPM
10

). 

Em adição, a presente dissertação também integra o leque de estudos relacionados com a 

pesquisa da orientadora, a Profa. Dra. Gisela G. S. Castro, que contempla as temáticas da 

comunicação e consumo, cibercultura, entretenimento e novas subjetividades. 

  

Estrutura da Dissertação 

 

 Para desenvolver os temas apresentados, essa dissertação se organiza em três 

capítulos, conforme detalhamos a seguir.  

No capítulo 1- Comunicação, Consumo e Entretenimento: Pilares da 

Contemporaneidade -, apresentaremos uma cartografia da contemporaneidade ressaltando 

características que privilegiam o consumo dos JSD com destaque para a captura de atenção do 

consumidor face às múltiplas demandas do cotidiano. Destacaremos o desenvolvimento das 

lógicas do entretenimento como cenário para as relações entre comunicação e consumo. 

Cultura da mídia e cultura do consumo serão eixos basilares para a construção desse 

                                                 

10
 Disponível na página eletrônica do Programa de Mestrado em http://ppgcom.espm.br/. Último acesso 

jan/2013. 

http://ppgcom.espm.br/
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entendimento. A compreensão dos modos pelos quais a indústria do entretenimento 

incorporou as mudanças culturais na sociedade servirá para identificarmos por que os JSD 

encontraram espaço para o seu surgimento e desenvolvimento. Aspectos relacionados à 

cultura digital, como a consolidação da apropriação social da internet e das redes sociais 

digitais evidenciam o espaço onde se inserem novas práticas sociais, nas quais estão 

imbricadas comunicação, consumo e entretenimento. Por fim, aspectos relacionados às formas 

de comunicação e narrativas empregadas em jogos digitais servirão de suporte para a 

definição dos JSD como ambiente comunicacional.  

O capítulo 2 – Comunicação, Consumo e Entretenimento nos Jogos Digitais -, destina-

se a compreender os jogos enquanto ambientes de sociabilidade e de negócios. Dedicamos 

parte do estudo a uma breve mirada na história dos jogos eletrônicos, desde seu surgimento 

até os dias atuais, apontando os aspectos mais relevantes que evidenciam seu rápido 

desenvolvimento e a apropriação de recursos tecnológicos. Ressaltamos sua qualificação 

como arena para geração de negócios dentro da lógica capitalista da indústria do 

entretenimento. A partir da análise das principais características das redes sociais digitais e 

dos JSD, buscamos compreender quais práticas sociais emergem ao longo do 

desenvolvimento do jogo. Destaca-se aqui a constituição dos JSD enquanto ambientes de 

sociabilidade. Também nos importa saber que tipos de consumo se apresentam ao longo 

desses jogos, bem como apontar as capacidades cognitivas requisitadas em sua dinâmica.  

No capítulo 3 – Estratégias de monetização em jogos sociais digitais-, apresentaremos 

o percurso da pesquisa empírica desde a coleta de dados até as análises dos resultados 

encontrados. Inicialmente justificaremos a opção pelos procedimentos metodológicos 

adotados a partir das possibilidades existentes no campo da pesquisa em Comunicação. O 

detalhamento da execução da pesquisa empírica buscará aproximar o leitor das atividades 

desenvolvidas pelo pesquisador, apontando os caminhos tomados. Os dados obtidos serão 

apresentados em formato que permita sua análise em diálogo com os objetivos da pesquisa e 

embasados pelos aportes teóricos construídos ao longo dos dois capítulos anteriores. Desta 

forma, buscaremos qualificar o JSD como arena de comunicação e negócios, onde as 

interfaces entre comunicação e consumo se fazem presentes de maneira intensa ao longo de 

toda narrativa do jogo. 

  

 Antes de analisarmos como os desenvolvedores de JSD empregam estratégias de 

monetização nesses produtos, julgamos pertinente entender como esses jogos se inserem no 
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contexto atual e de que forma favorecem conexões entre os usuários no sentido de produzir e 

reproduzir práticas sociais, o que determina diferentes formas de consumo ali presentes.  

 Os resultados financeiros da indústria de games, bem como a quantidade de usuários 

que os utilizam demonstram que o jogo vem sendo amplamente assimilado no contexto das 

práticas sociais contemporâneas. Interessa-nos investigar as razões pelas quais isso ocorre e 

entender como se processam as hibridizações comunicação consumo nos JSD. A nosso ver, 

compreender as características dos jogos e conceituá-los como ambiente comunicacional pode 

nos dar indicações de como ocorre a apropriação desses jogos pelos usuários, tornando-os um 

produto de destaque na indústria do entretenimento. Esse é o desafio que nos propomos a 

enfrentar no primeiro capítulo dessa dissertação.  
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CAPÍTULO 1 - COMUNICAÇÃO, CONSUMO E ENTRETENIMENTO: PILARES 

DA CONTEMPORANEIDADE 

 Na busca pela compreensão dos JSD como ambiente comunicacional, entendemos 

ser indispensável estudarmos inicialmente algumas características da contemporaneidade que 

se fazem notar nesse universo dos games, bem como aspectos da comunicação digital que nos 

servirão de base teórica para a compreensão do fenômeno dos jogos na atualidade. Esse será o 

percurso a ser delineado no presente capítulo. Estabelecer conexões com aspectos da 

atualidade que destacam a centralidade da comunicação e do consumo para a compreensão 

das práticas sociais será fundamental para o desenvolvimento desse estudo, considerando os 

jogos como um produto midiático, sujeito às lógicas do capitalismo e com confirmada adesão 

de público.  

 Iniciamos a abordagem amparados pelos escritos de Slater (2002). O autor relaciona 

o predomínio da informação, da mídia e dos signos; a desagregação da estrutura social em 

múltiplos estilos de vida; a prioridade geral do consumo sobre a produção na vida cotidiana e 

a constituição de identidades e interesses, como alguns pilares da cultura contemporânea. Em 

nosso entendimento esses elementos se fazem presentes no universo dos jogos digitais. 

 O consumo de bens culturais tem sido a marca do capitalismo, em especial a partir 

dos anos 1960, em que diversas manifestações sociais alteraram o formato da indústria do 

entretenimento. Nessa época também surgiam os primeiros jogos eletrônicos, tornados 

possíveis pelas novas alternativas tecnológicas da informação e da comunicação. Diferentes 

formas de consumo cultural passam a fazer parte da experiência dos sujeitos e observa-se a 

emergência de novas maneiras de se relacionar, especialmente através de participações em 

grupos e comunidades virtuais. A indústria parte em busca do desenvolvimento de produtos 

que abarquem esse fenômeno, o que ocorre também com os games. Nesse sentido, esclarece-

nos Kellner (2001): 

 

A comercialização e a transformação da cultura em mercadoria trazem muitas 

consequências importantes. Em primeiro lugar, a produção com vistas ao lucro significa 

que os executivos da indústria cultural tentam produzir coisas que sejam populares, que 

vendam, ou que – como ocorre com o rádio e a televisão – atraiam a audiência das 

massas. [...] Mais precisamente, a necessidade de vender significa que as produções da 

indústria cultural devem ser eco da vivência social, atrair grande público e, portanto, 

oferecer produtos atraentes. (Ibid., p. 27) 

 

 Segundo o autor, as tecnologias que remodelaram os padrões e estilos da vida 

cotidiana, reestruturaram o trabalho e o lazer através da substituição de empregos e criação de 
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novas ocupações, oferecendo outras formas de acesso à informação e à comunicação entre os 

indivíduos e propiciando as alternativas de uma nova esfera pública informatizada. O lazer e a 

cultura ocupam cada vez mais o foco da vida cotidiana e assumem um lugar significativo na 

atualidade.  “Chama a atenção a disseminação de lógicas e linguagens do entretenimento 

como base da cultura midiática contemporânea, evidenciando sua inter-relação com a cultura 

do consumo” (CASTRO, 2012, p. 62). 

 Considerando os jogos digitais como fenômeno de inegável importância na indústria 

do entretenimento nos últimos cinquenta anos, percebemos evidências de sua rápida ascensão 

em termos de lucratividade e sucesso junto ao público que confirmam sua relevância em 

estudos sobre o que se consome e o que se comunica através desses jogos. Ao jogar, criamos, 

imaginamos, nos sociabilizamos, buscamos reconhecimento, colaboração e experiências 

lúdicas e estéticas variadas. Assim, notamos que os sujeitos estão interagindo com os games 

de maneira cada vez mais assídua, integrando-os ao seu cotidiano, e mobilizando parte 

considerável do seu tempo de atenção. A sociedade caracterizada fortemente pelo consumo, 

altamente midiatizada e que busca absorver os impactos da velocidade com que são geradas 

as informações, é a mesma em que os jogos digitais se tornaram uma vibrante forma de 

entretenimento e um dos produtos mais rentáveis nessa indústria milionária.  

1.1 UMA CARTOGRAFIA DA CONTEMPORANEIDADE 

 O momento histórico atual é resultado de um processo cujo início se deu pela 

expansão do novo capitalismo, onde a velocidade de circulação da informação e a atuação de 

empresas ocorre em nível global. Nesse contexto, os meios de comunicação de massa 

participam de construções globais de sentido entre o sistema social, sua continuidade e as 

transformações dos sistemas culturais. Não podemos esquecer, contudo, que essa transição é 

um fenômeno histórico que não se manifesta, em plenitude, de um dia para o outro, e nem se 

desdobra sobre um espaço virgem, mas sim sobre o espaço da sociedade moderna, urbano-

industrial, que a antecede e que oferece as condições necessárias à sua emergência. Assim, 

não se trata da substituição de uma sociedade por outra. Deve-se procurar compreender a 

instalação no presente, dos pressupostos e dos elementos constitutivos da sociedade atual. 

 Considerando a cultura como um “bem de consumo” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 

124), podemos compreendê-la como um processo de acumulação de experiências e 

ressignificação das mesmas, já que a cultura existente em cada momento histórico é absorvida 

pela geração presente e distribuída entre seus membros. Como consequência, “a cultura, 
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sendo o acervo de conhecimentos e de instrumentos que vão permitir a exploração coletiva do 

mundo pelo homem, revela-se claramente um bem de produção, um meio de operar a 

natureza, uma força social a serviço da sobrevivência do indivíduo e da espécie”. Assim, 

ideias e imagens produzidas pela mídia constituem um roteiro para as mercadorias e as 

experiências que as populações transferem umas para as outras (APPADURAI, 2004), 

contribuindo para o estabelecimento de novas formas culturais. 

 Deslocando o olhar para a indústria dos jogos, notamos que os jogos digitais vêm 

ocupando espaço no cotidiano de muitos usuários e de diferentes maneiras, criando novos 

hábitos, modificando outros e assim fazendo emergir uma cultura própria. Estão nas casas, 

nas ruas com os celulares e computadores pessoais em trânsito em variados locais, em lan-

houses
11

 e até mesmo nas salas de aula.  

 Os games também têm demonstrado cada vez mais a incorporação de temáticas 

sociais e do cotidiano próprios em sua concepção, caracterizando assim essa cultura 

particular. Um dos exemplos é a utilização das metrópoles nas temáticas de alguns jogos. Em 

maio de 2011, foi lançado o JSD Cidade Maravilhosa: Rio
12

.  

 

 

Figura 3 - Telas do jogo Cidade Maravilhosa: Rio.  

FONTE: www.techtudo.com.br 

 

 Nesse jogo, além de administrar a cidade virtual que reproduz o território concreto 

específico do Rio de Janeiro, os usuários devem manter a sua população virtual feliz, 

oferecendo diversões e mantendo a cidade agradável. Observando o jogo, verificamos que 

existe uma ligação simbólica clara do território virtual com o território de concreto daquela 

cidade. Podemos compreender esta ligação não apenas pela dinâmica do jogo que estimula 

ações características da Cidade Maravilhosa, mas também pela própria apresentação visual do 

lugar que tem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã e as praias da cidade. São 

                                                 

11
 Lan-Houses são estabelecimentos comerciais que alugam máquinas (computadores) para utilização. 

12
 Disponível em http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2011/05/cidade-maravilhosa-rio-e-lancado-para-

orkut-e-facebook.html. Último acesso nov/2012. 

http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2011/05/cidade-maravilhosa-rio-e-lancado-para-orkut-e-facebook.html.
http://www.techtudo.com.br/jogos/noticia/2011/05/cidade-maravilhosa-rio-e-lancado-para-orkut-e-facebook.html.
http://jogandocidademaravilhosa.blogspot.com.br/
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pontos que ligam a cidade virtual à cidade carioca. Além disso, a identidade nacional é 

representada pela trilha sonora do jogo: o samba, e pela língua: o português. 

 A globalização das economias e mercados, que se firma com a mundialização das 

informações tornada possível com a expansão da rede mundial de computadores, permite o 

surgimento de empresas e conglomerados transnacionais que atuam de maneira global. Para 

Castells (2003) trata-se de “capitalismo informacional”, assim definido em função do volume 

de informações e da velocidade com que são geradas e distribuídas. Esta lógica é evidente na 

indústria midiática e do entretenimento onde, dentre outros produtos, seriados, filmes, 

músicas e jogos são desenvolvidos para serem distribuídos e consumidos globalmente. 

 Segundo Silverstone (1999), as indústrias culturais foram algumas das primeiras a se 

globalizar. O autor nos ensina que a globalização é um processo dinâmico onde as culturas se 

formam e reformam em torno dos diversos estímulos que as comunicações globais 

possibilitam. Nesse sentido, a presença da tecnologia e a importância da mídia favorecem a 

expansão do capitalismo globalizado. De fato, podemos admitir que o processo de 

globalização das economias foi potencializado com o avanço da tecnologia que permitiu que 

os mercados se conectassem em tempo real. “Nossa capacidade de nos conectar, nos 

comunicar, nos informar, nos entreter, de modo instantâneo, insistente e intenso em qualquer 

lugar e em todo lugar tem profundas consequências para nosso lugar no mundo e nossa 

capacidade de compreendê-lo” (SILVERSTONE, 1999, p. 200). 

 A obsolescência e a produção desenfreada de novos títulos e versões, caracteriza o 

mundo dos games. Podemos entender essa velocidade com que se processam as informações 

de duas maneiras: seja pelo excessivo volume de dados gerados quase que instantaneamente 

pelos mais diversos meios, seja pela consequente necessidade de produção de mais bens para 

o consumo. Esse processo foi identificado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2007), 

que considera haver uma celeridade na produção de novas séries de produtos, os quais devem 

ser consumidos também rapidamente, seja pela natureza não duradoura, seja motivada pelo 

ritmo próprio da atual produção de bens. O autor faz uso de termos como fluidez, 

desenraizamento e vida líquida para reforçar as características da atualidade e ressalta: 

“Velocidade, e não duração, é o que importa. Com a velocidade certa, pode-se consumir toda 

a eternidade do presente contínuo da vida terrena”. (BAUMAN, 2007, p. 15). Nesse sentido, 

Jameson (1996, p. 30) argumenta: 

 

a produção estética hoje está integrada à produção das mercadorias em geral: a urgência 

desvairada da economia em produzir novas séries de produtos que cada vez mais 

pareçam novidades, com um ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e 
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uma função estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao 

experimentalismo. 

  

 Na visão de Sevcenko (2001, p. 60), “assim como as inovações tecnológicas alteram 

as estruturas econômica, social e política, mudam ao mesmo tempo a condição de vida das 

pessoas e as rotinas do seu cotidiano”. Com essa referência, podemos entender que os JSD são 

um exemplo significativo de como as características da atualidade foram incorporadas pela 

indústria do entretenimento. Relatos de usuários que dedicam horas diárias na atividade lúdica 

do jogo demonstram esse aspecto. E enquanto jogam, divertem-se, ocupam seu tempo e 

também recebem impactos midiáticos de marcas, produtos e estilos de vida, como 

procuraremos demonstrar ao longo dessa dissertação. 

 No cenário contemporâneo o sujeito adquire o “status de consumidor” (Baccega, 

2011, p. 33). Para Bauman (2008, p. 71), essa “sociedade de consumidores representa o tipo 

de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma 

estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas”. Embora o 

autor posicione o consumidor diante de atitudes consumistas (compreendidos como atos 

desenfreados de compra de produtos supérfluos que serão rapidamente descartados), vale 

ressaltar a distinção com o consumo.  Este não é somente puro consumismo, mas trata-se de 

uma prática inserida nas dinâmicas socioculturais e econômicas que serve para revelar a 

identidade do sujeito em sua busca por pertencimento e diferenciação na sociedade. 

Destacamos que o consumo de bens simbólicos é, nos dias atuais, mais relevante que o 

consumo de bens materiais. 

 A comunicação atua no sentido de fazer chegar ao consumidor as diferentes opções 

para sua escolha. Para Castro (2012, p. 2), “num ambiente cada vez mais saturado de 

mensagens publicitárias dentro e fora de seus espaços mais tradicionais, o desafio para os 

profissionais do mercado está em procurar oferecer conteúdo relevante que seja capaz de 

capturar a atenção sempre fugaz do cliente em potencial”.  

 Jenkins (2008) trata, em seu livro Cultura da Convergência, do comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca 

de experiência ligada ao tipo de entretenimento que escolhem para cultuar. Podemos entender 

que se trata de uma realidade lúdica. “Para prender o telespectador a um conteúdo 

informativo, deve-se permitir que ele brinque” (JOST, 2011, p. 100). Na internet, no celular 

ou nos tradicionais consoles, os jogos divertem, educam e promovem marcas e produtos. 

Muito da nossa atenção se espalha por uma série de elementos de uma só vez, e é cada vez 
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mais difícil parar e prestar atenção às coisas, às pessoas e aos acontecimentos do mundo à 

nossa volta. Entretanto, nosso tempo médio de atenção é mesmo limitado e muitos de nós 

subestimamos sua importância. Como o autor de The Information Diet, Clay Johnson
13

, 

aponta, não basta somente estender seu foco para prestar atenção por mais tempo, é preciso 

escolher quando isso realmente importa.  

 Santaella (2010) avalia o papel desempenhado pela atenção sob os impactos das 

características da sociedade atual, com destaque para a alta velocidade, a sobrecarga de 

estímulos e informação e a fragmentação do tempo:  

 

De fato, vivemos cada vez mais em uma economia da atenção, na qual o olhar é uma 

das mercadorias mais cobiçadas e, à medida que novas opções entulham o menu, 

incessantes apelos à mente reativa impõem-se na forma de cores brilhantes, alusões ao 

sexo, comidas apetitosas etc. Nesse contexto, a retórica da publicidade torna-se o 

mecanismo fundamental do mercado, pois o trabalho dessa nova economia, a da 

atenção, consiste grandemente no design e implementação de efeitos simbólicos e 

retóricos voltados para o fisgamento da demora perceptiva de audiências distraídas 

(Ibid., p. 302). 

  

 Continua a autora: “Embora cada época seja desafiada pelas tecnologias que lhe são 

próprias, as tecnologias atuais estão nos programando para sermos continuamente 

interrompidos. Estímulos novos acionam nossa adrenalina e nosso corpo assim nos 

recompensa por prestarmos atenção ao que é novo” (Ibid. p. 304). O ato de navegar pela rede 

exemplifica o entendimento da autora nos dias de hoje. Essas interrupções são comuns, 

quando recebemos mensagens instantâneas sobre os mais variados assuntos, durante o período 

em que estamos conectados, tais como convites para eventos, novas músicas e vídeos, amigos 

convocando para bate-papo, promoções e descontos, etc.  

 Em seu extenso e bem conhecido estudo sobre marcas, Naomi Klein reforça essa 

ideia através de exemplos de “como a publicidade (seja na oferta direta de produtos, seja na 

construção da marca corporativa) busca capturar a atenção do consumidor”. Para a autora, 

vivemos uma “vida patrocinada” (KLEIN, 2006, p. 20), que se caracteriza pela necessidade de 

exposição das marcas pelas grandes corporações que buscam estar presentes nos mais 

variados espaços públicos e privados. Trata-se, portanto, de um tipo de patrocínio que é 

apresentado de maneira agressiva através de recursos publicitários. Essa evidência pode ser 

percebida quando notamos marcas em bancos de praças, em espaços de cinema, na abertura 

de vídeos do YouTube e também, de forma muito constante, em diversos jogos digitais. Esse 

                                                 

13
 Disponível em  http://jezebel.uol.com.br/lifehacker-o-preco-da-sua-atencao/. Último acesso julho/2012. 

http://jezebel.uol.com.br/lifehacker-o-preco-da-sua-atencao/
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tipo de publicidade nos jogos é uma das maneiras encontradas pelos desenvolvedores para 

rentabilizar o produto, podendo ser considerada uma estratégia de monetização.  

 Podemos admitir assim que, no contexto contemporâneo, a atenção é vista como um 

bem individual, finito, raro e desejado. Sua gestão é objeto de práticas e saberes, dentro e fora 

dos estudos psicológicos, médicos e pedagógicos. Salientamos que não é escopo desse 

trabalho aprofundar-se na economia da atenção. Pretende-se apenas estabelecer uma ligação 

com um tema que nos parece fundamental na contemporaneidade e que aqui se apresenta na 

forma de indagação. Trata-se de procurar refletir sobre como os jogos conseguem capturar a 

atenção de seu público, que por vezes dedica horas diárias ao jogo. Segundo pesquisas 

realizadas pela consultoria NewZoo, em 2012 o brasileiro utilizou em média 2h21 minutos 

diários jogando
14

, tempo muito próximo ao dispendido pelos norte americanos que foi de 

2h12 minutos em igual período
15

. A mesma pesquisa destaca que o Brasil possui 40,2 milhões 

de jogadores ativos com crescimento de 15% em relação a 2011. Já os EUA , que possuem 

157 milhões de jogadores ativos, cresceu 8% em relação ao ano anterior. Esses dados 

confirmam o entendimento de que os jogos digitais são capazes de capturar a tão disputada 

atenção das audiências, coloca o Brasil em posição de destaque e reforça a importância deste 

estudo na compreensão das lógicas comunicacionais que envolvem o mundo dos games.  

1.2 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E ENTRETENIMENTO 

 Relacionamos anteriormente a importância da mídia no momento atual e 

apresentamos estudos que a colocam em posição central na estrutura social da 

contemporaneidade, juntamente com o consumo. De fato, comunicação e consumo constituem 

importantes pilares para a compreensão dos games como fenômeno cultural e sua inserção na 

indústria do entretenimento. 

 Douglas Kellner é um dos autores que identificou “uma cultura veiculada pela mídia 

cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana” (KELLNER, 

2001, p. 9). Considerando sua importância e centralidade, o autor entende que vivemos uma 

“cultura da mídia”, destacando sua característica hegemônica. Segundo Kellner, ainda que se 

                                                 

14
 Pesquisa realizada em setembro/2012 e publicada em 14/dezembro/2012. High Level game Facts from the 

Bazil National Gamers Survey. Disponível em http://www.newzoo.com/infographic-2012-brazil/. Último 

acesso em 15/fevereiro/2013. 
15

 Pesquisa realizada em maio/2012 e publicada em 05/outubro/2012. High Level game Facts from the US 

National Gamers Survey. Disponível em http://www.newzoo.com/infographic-2012-us/. Último acesso em 

15/fevereiro/2013. 

http://www.newzoo.com/infographic-2012-brazil/
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utilize de estratégias de conformação de audiências, a cultura midiática oferece mecanismos 

para que os sujeitos construam oposição às lógicas veiculadas. Lançando mão de toda a 

tradição dos Estudos Culturais britânicos, dos quais afirma sua filiação, o autor entende que o 

público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criando sua própria leitura e 

seus próprios modos de se apropriar desses estímulos. Dessa forma, produz significados, 

identidades e forma de vida próprios.  

 

[...] a própria mídia dá recursos que os indivíduos podem acatar ou rejeitar na formação 

de sua identidade em oposição aos modelos dominantes. Assim, a cultura veiculada pela 

mídia induz os indivíduos a conformar-se à organização vigente, da sociedade, mas 

também lhes oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa mesma 

sociedade (Ibid., p. 11). 

 

 O inglês Roger Silverstone (1999) também se dedicou a investigar as maneiras como 

a mídia participa de nossa vida social e cultural contemporânea. Para tanto, propõe que a 

examinemos não apenas como uma série de instituições, produtos ou tecnologias, mas como 

um processo, um processo de mediação, que consiste num constante movimento de 

significados que circulam nos discursos em que nós interagimos. Nesse processo há 

momentos em que pode haver a intervenção de algum indivíduo, tecnologias, instituições ou 

algum tipo de poder, seja ele político ou econômico. Segundo o autor, todos nós exercemos o 

papel de mediadores, colaborando direta ou indiretamente para essa produção de sentidos, e 

por esse motivo precisamos ser capazes de identificar os momentos em que o processo de 

mediação parece falhar. Devemos pensar na mídia como processo onde estão envolvidos 

produtores e consumidores, numa atividade mais ou menos contínua de engajamento e 

desengajamento.  

 “Consumimos sem cessar, e por nossa capacidade de fazê-lo contribuímos para, 

reproduzimos e afetamos consideravelmente a textura da experiência. Nisso recebemos 

auxílio da mídia” (SILVERSTONE, 1999, p.150). Sendo assim, o consumo pode ser encarado 

como uma forma de mediação, à medida que os valores e significados dados de objetos e 

serviços são traduzidos e transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do particular. 

E, nesse consumo, construímos nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao 

fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo. 

 Para Baccega (2010, p. 31), “comunicação e consumo formam um todo indivisível, 

interdependente” e percebemos essa relação simbiótica na mídia, onde os bens a consumir – 

materiais e simbólicos – são divulgados e circulam num processo de interação com a 

sociedade.  A autora destaca ainda que “a publicidade, entre as várias mídias, é a 
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especialidade cuja relação com o consumo é mais facilmente verificável numa sociedade 

mercadorizada” (BACCEGA, 2011, p. 31).  

 Slater (2002, p. 17) faz uma leitura da cultura do consumo em seu estudo dos 

processos, objetivos e ideologias surgidos com a globalização, como mediações na maneira 

das pessoas administrarem seu cotidiano, e afirma que “a cultura do consumo é o modo 

dominante de reprodução cultural”. Para o autor: 

 

conhecendo e usando os códigos de consumo da minha cultura, reproduzo e demonstro 

minha participação numa determinada ordem social. Além disso, represento essa 

participação numa determinada ordem social. Minha identidade enquanto membro de 

uma cultura é representada através de estruturas significativas de minhas ações sociais – 

o fato de que eu faço as coisas desse jeito, e não daquele. Não só minha identidade, mas 

as próprias relações sociais são reproduzidas através de um consumo culturalmente 

específico (e, ao mudar ou rejeitar códigos de consumo de minha cultura, negocio tanto 

a identidade quanto aspetos da cultura) (Ibid., p.131). 

  

  A consciência que passamos a ter sobre esses códigos de consumo e a maneira como 

articulamos e escolhemos nossas preferências em termos e expressões culturais, acaba por 

constituir nossos estilos de vida.  

 Ampliando o estudo do consumo na contemporaneidade, servimo-nos da obra 

Consumidores e Cidadãos, onde García Canclini (2010) oferece uma visão bastante objetiva 

do sentido de pertencimento e identidade, entendendo como as mudanças da maneira de 

consumir alteraram as possibilidades e as formas de se exercer a cidadania. Nesse sentido, 

temos o consumidor atuando no sentido de fazer suas escolhas e participar das comunidades 

com objetivos comuns. Na percepção do autor, que abraçamos aqui, o consumo deixa de ser 

uma relação entre meios manipuladores e audiências dóceis e passa a ser um processo “em 

que os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados (Ibid., p. 65)”.  

 Everardo Rocha (2005, p. 130) lembra que “existe na mídia (e não só nela) certa 

tendência para julgar fatos sociais”. O consumo é um dos réus favoritos – ao lado do 

videogame, da internet, da novela, - a ser julgado pelo tribunal político, estético e moral. O 

consumo, no discurso apocalíptico, vira objeto privilegiado de condenação – algo alienador, 

quase uma doença -, reforçando a superioridade moral da produção. Nessa apreensão 

equivocada que embaralha conceitos distintos, o consumo não é para ser pensado, mas para 

ser condenado ao consumismo, o que oculta sua função de identificador de práticas 

socioculturais.  

 No universo dos games observamos debate semelhante. Apocalípticos consideram 

que os mesmos são prejudiciais ao desenvolvimento de crianças e jovens e que temáticas 

como a violência seriam determinantes em alguns comportamentos observados na sociedade. 
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Não nos interessa avançar sobre esse debate nessa dissertação. Cabe tão somente mencionar 

esse aspecto que evidencia a importância e também certa ambiguidade em relação aos jogos 

na trama cultural da contemporaneidade. Dessa maneira, escolher um jogo, fazer parte de uma 

comunidade que se dedica a essa atividade e optar em utilizar o tempo e os recursos 

necessários, definem uma decisão pessoal suportada pelos códigos de consumo disseminados 

na e pela sociedade. Além do consumo do jogo em si, consomem-se elementos simbólicos de 

pertencimento e afinidades, como demostraremos no segundo capítulo dessa dissertação.  

 Ao estudar as mudanças sociais ocorridas nos dois últimos séculos, Nicolau 

Sevcenko (2001) percebeu na indústria do entretenimento um potencial de crescimento que 

viria a se concretizar nos anos subsequentes. Fazendo referência ao cinema e às atividades 

tornadas possíveis nos parques de diversão, os norte-americanos denominavam tais 

divertimentos como “emoções baratas". A figura majestosa e intrigante da montanha russa, 

até hoje ícone presente em muitos parques de diversão, proporcionava a experiência desse 

tipo de emoção, assim como as imagens nas telas dos cinemas. Considerado como forma de 

escapismo de uma realidade cada vez mais orientada para o trabalho, o entretenimento 

pareceu surgir como resultado de um desejo das massas por tais emoções, mas seu 

aparecimento encontrou eco também na lógica capitalista da produção e consumo. As ditas 

“emoções baratas” carregam uma conotação negativa de futilidade já que, comparadas às 

grandes artes, custavam pouco e visavam o grande público.  

 Castro (2008) apresenta uma importante distinção entre divertir-se e entreter-se. Essa 

distinção é fundamental para melhor compreensão do que representa a indústria do 

entretenimento: 

 

[...] diversão está muito mais diretamente ligada às noções de recreação, descontração, 

distração e alienação. Por outro lado, estar entretido em alguma atividade não implica 

necessariamente em divertir-se, distrair-se ou alienar-se do que acontece conosco e/ou à 

nossa volta. Por conseguinte, entretenimento nem sempre pressupõe ou tampouco se 

confunde com diversão (CASTRO, 2008, p. 141).  

 

 Na tentativa de investigar como funcionam as lógicas do entretenimento, iniciaremos 

um breve relato sobre como surgiu essa indústria e buscaremos ainda entender as relações 

entre entretenimento e consumo na perspectiva da contemporaneidade.  
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1.2.1 As lógicas do entretenimento 

 O desenvolvimento da atividade das indústrias, que teve como marco histórico a 

Revolução Industrial, marca o surgimento das primeiras formas de diversão que adquirem um 

caráter industrial. Pode-se pensar que o resultado das horas dedicadas ao trabalho despertava 

nas massas a busca por algo que lhes divertisse. Essa forma de escapismo foi identificada por 

Adorno (1985) que nos sugere que “a diversão é o prolongamento do trabalho sob o 

capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 

mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo” (Ibid,  p. 128). O autor atribuía 

um caráter menor a essas atividades e entendia que a diversão ocultava as relações sociais, 

especificamente as do trabalho, já que “divertir significa sempre: não ter que pensar nisso, 

esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado” (Ibid, p. 135).  

 Com a crescente industrialização, ao longo do século XIX, observa-se uma forma 

curiosa de entreter os trabalhadores que ocorreu através da fetichização dos próprios meios de 

produção nos ambientes de trabalho, as máquinas. A necessidade de expor as máquinas e os 

avanços da tecnologia da época fez surgir eventos denominados de Exposições Universais, 

com registros de que a primeira ocorreu em 1798. Para Pesavento (1997, p. 52), o público que 

visitava as Exposições Universais "nem sempre veio aos eventos atraído pela lição das coisas 

ou pelo apelo irresistível das máquinas.” As próprias máquinas eram a diversão e quase 

ninguém as visitava interessado em aspectos técnicos, mas em sua grandiosidade e 

imponência. Nas Exposições Universais, a tecnologia foi aliada ao fantástico, fazendo nascer 

a indústria da diversão. As exposições se renderam ao primado do lazer, ao aspecto lúdico, 

com suas atrações e suas máquinas de diversão. A autora as apresenta como “espaços de 

lazer” e “lugar artificialmente criado”, verdadeiros “parques de diversão”. “Multidões 

maravilhadas desfilavam pelas exposições, admirando os prodígios da engenhosidade do 

homem e atraídas pela mística do novo, do fantástico e do exótico”. (Ibid., p. 45). 

 Fazendo um paralelo com esses eventos que marcaram o séc. XIX e início do XX, 

nos dias de hoje as grandes feiras de jogos eletrônicos são realizadas com o objetivo de 

divertir os participantes, dando-lhes a oportunidade de experimentar produtos e vivenciar 

assim a diversão. Premiações como o Game Awards, uma espécie de Oscar do mundo dos 

jogos eletrônicos, também espetacularizam o produto e contribuem para o estabelecimento 

das bases industriais do setor. Para evidenciar a importância dos games na indústria do 

entretenimento, destacamos que uma das maiores premiações da indústria cinematográfica, o 

Grammy, implementou quatro novas categorias para disputa entre jogos eletrônicos em sua 
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edição de 2012: melhor música, melhor canção, melhor compilação de trilha sonora e melhor 

partitura de trilha sonora
16

.  

 Para Sevcenko (2001), a partir da década de 1950, “as transformações tecnológicas 

se tornam um fator cada vez mais decisivo na definição das mudanças históricas” (Ibid., p. 

59), impactando também a indústria do entretenimento. A instauração da Guerra Fria 

reformularia o jogo político, criando um sistema dual, onde capitalistas se opunham aos 

soviéticos, separados simbolicamente pelo Muro de Berlim. O advento das armas atômicas, as 

mudanças produzidas pelo pós-guerra, a violência de brutais ditaturas instituídas nas 

periferias do mundo culminam com a rebelião juvenil dos anos 1960 por conta da resistência à 

intervenção norte-americana no Vietnã e pelo repúdio à repressão russa na Primavera de 

Praga. Desta forma, as novas gerações se voltaram para valores sensoriais, sensuais e 

espirituais e a indústria do entretenimento passou a incorporar “novos vernizes da juventude, 

do hedonismo e da liberdade de escolha”. (Ibid., p. 86).  

 Ao analisar o surgimento das metrópoles e megalópoles modernas, o pesquisador 

confirma a ocorrência dessas mudanças sociais, destacando que “assim como as inovações 

tecnológicas alteram as estruturas econômica, social e politica, mudam ao mesmo tempo a 

condição de vida das pessoas e as rotinas do seu cotidiano” (Ibid., p. 60). Era o cenário 

preciso para que a indústria do entretenimento se firmasse. Atividade industrial intensa, 

formação de grandes metrópoles, mudanças sociais e de comportamento. O entretenimento se 

fortalece quando chega às casas com a televisão, nos anos 1930 nos EUA
17

, configurando um 

novo fenômeno cultural.  

 O novo marco são as sociedades visuais nas quais emergem signos, objetos e 

mercadorias para distinção e para mostrar quem se é. Pela mediação das imagens e das 

mensagens dos meios de comunicação de massa, os indivíduos em sociedade abdicariam da 

dura realidade dos acontecimentos da vida, e passariam a viver num mundo movido pelas 

aparências e pelo consumo constante de imagens, notícias, produtos e mercadorias. É o que 

Debord (1997) denominou de “sociedade do espetáculo”. O espetáculo é a aparência que 

confere integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida. 

 Desta forma, entende-se que a indústria do entretenimento se estabeleceu em função 

das alterações sofridas pela sociedade com o advento da industrialização e consequentemente 
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 Disponível em http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2012/07/04/interna_tecnologia. 

382789/conheca-seis-trilhas-sonoras-que-marcaram-a-industria-dos-jogos-eletronicos.shtml. Último acesso 

dez/2012 
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 No Brasil isso só ocorre em 1950. 
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com o estabelecimento das rotinas de trabalho. As Exposições Universais e a formação das 

metrópoles garantiram a espetacularização desse fenômeno e a busca por divertimentos e 

lazer foi incorporada pela lógica capitalista. Nessa perspectiva, os produtos de entretenimento 

se desenvolveram ao longo do século XX com destaque ao cinema e à televisão fortemente 

beneficiados pelos avanços da tecnologia, sobretudo em imagem e som.  

 O entretenimento se firma como ferramenta para concepção de estratégias industriais 

para promover seus produtos, serviços e marcas. Para Rocha e Castro (2009, p. 51), “a 

hibridização entre mídia e consumo parece evidenciar-se por excelência na economia do 

entretenimento, onde as formas do espetáculo são incorporadas aos negócios”.  Umberto Eco 

nos faz lembrar que, em se tratando de um produto industrial, a produção visa finalidade 

específica de se obter lucro: “Sendo a cultura de massa, o mais das vezes, produzida por 

grupos de poder econômico com fins lucrativos, fica submetida a todas as leis econômicas que 

regulam a fabricação, a saída e o consumo dos outros produtos industriais” (ECO, 1979, p. 

49). 

 O entretenimento é aqui percebido como algo que permeia a comunicação e o 

consumo no atual cenário que vivemos. Dentre as várias opções disponíveis, os jogos digitais 

surgiram e se potencializaram com o desenvolvimento da informática. Se considerarmos que 

os primeiros jogos eletrônicos eram simples e muitas vezes utilizavam recursos gráficos 

pobres e áudio caracterizado pela reprodução de sons de toques, tiros e afins, o que se observa 

hoje, quase meio século após seu primeiro lançamento, é um avanço estético evidente. 

Atualmente os games envolvem uma estrutura com designers, artistas gráficos, narrativas, 

áudio e estética de cinema nas suas narrativas. Dessa forma, estão cada vez mais buscando seu 

espaço no cenário mundial. O empenho e a perícia contidos na confecção de um jogo, 

atualmente, são comparáveis aos das grandes superproduções desenvolvidas em Hollywood, 

contendo todos os aparatos necessários para encantar o usuário: roteiro, direção de arte, 

modelagem em três dimensões, atores renomados, dublagem, música e efeitos sonoros e 

visuais. Tudo para que o jogador se sinta envolvido de modo realista na ambiência daquele 

universo digital.  

 É evidente que o sucesso que vem sendo alcançado pelos jogos digitais junto ao 

público só é possível porque usuários/jogadores se propõem a experimentá-los. Isso se 

percebe nas trocas estabelecidas no ato mesmo de jogar. Na maioria das vezes, recolhidos em 

seus próprios lares, em espaços, portanto distintos, os jogadores interagem sem nem se 

conhecer e o tempo do jogo se torna o espaço das interações. Essas possibilidades emergem 
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na sociedade fortemente imersa em aparatos tecnológicos, que fez surgir uma cultura própria, 

com características que seriam incorporadas nos games e definiriam as novas práticas sociais.  

 Dessa forma, compreender a cultura digital também é fundamental para o 

posicionamento dos games na contemporaneidade. São importantes para este trabalho a 

teorização e a análise estrutural do espaço em que ocorrem as interações sociais via CMC
18

, 

buscando identificar sua lógica de funcionamento e suas principais características. 

1.3 COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 O acesso a conteúdo via múltiplas plataformas oferecidas ao público, segundo 

Castells (2009, p. 135) é “uma das características da comunicação na era digital globalizada”. 

O autor reforça que “novas tecnologias fazem com que todas as formas de comunicação se 

combinem em um ambiente digital, global, multicanal e multiplataforma”.  

  O aparato tecnológico se faz presente na vida de muitos usuários que buscam a rede 

como espaço que se confunde e se completa com sua própria existência fora das telas. “A 

tecnologia da sociedade contemporânea é [...] hipnótica e fascinante” (JAMESON, 1996, p. 

64) e permite, dentre outras possibilidades, que os jogos eletrônicos estejam disponíveis em 

esfera global e em diversos dispositivos periféricos, além do computador, tais como celulares, 

smartphones e tablets. Computadores e a internet como novo espaço de comunicação foram 

decisivos nesse processo e o Brasil tem se empenhado em fazer parte desse cenário. Segundo 

dados da Pesquisa TIC Domicílio 2011
19

, 45% dos domicílios brasileiros possuem 

computador, e 38% têm conexão à internet. A pesquisa também aponta para o crescimento de 

uso da internet residencial e a redução da sua utilização em lan-houses, embora destaque que 

elas continuam sendo importantes para a inclusão digital, já que são os locais utilizados por 

uma parcela significativa da população com renda de até um salário mínimo que não possuem 

os dispositivos em casa. Os dados revelam ainda que há 4,6 milhões de domicílios com 

computador, porém sem acesso à internet. 

 Para cada vez mais gente, a experiência do jogo se dá em plataformas móveis como 

celulares e tablets. A rapidez do desenvolvimento do jogo e o acesso fácil a atualizações 

contribui para potencializar esse fenômeno. Considerando o universo de brasileiros que jogam 

                                                 

18
 CMC = Comunicação mediada pelo computador.  

19
 Pesquisa sobre uso das tecnologias da informação e comunicação no Brasil – TIC Governo 2011. Disponível 

em http://www.cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/analises.htm. Último acesso em 14/07/2012.  

http://www.cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/analises.htm
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videogames
20

, 51,59% têm ou estão acima dos 19 anos de idade. Esse dado também revela o 

número significativo de jogadores com idade inferior, quase metade do total de jogadores no 

país. 

 Muitas críticas são feitas em torno dos usos das tecnologias pelos jovens. Para 

autores mais apocalípticos que demonizam a internet, as ferramentas tecnológicas dificultam a 

sociabilidade e o encontro pessoal. Desse modo, acredita-se que elas isolam e descolam os 

jovens da realidade. Ao concentrar pesquisas no contexto latino-americano, Martín-Barbero 

(2008) contraria esta visão apocalíptica e verifica que os jovens que utilizam as redes sociais e 

ferramentas de bate-papo seguem igualmente sua vida off-line, encontrando os amigos da rua 

e da escola, indo a festas e participando de situações coletivas. Sua análise se baseia em 

diversos estudos sobre as práticas culturais desses jovens, definidos como “sujeitos íntima e 

estruturalmente mediados por suas interações pela e com a tecnologia” (Ibid., p.22) com o 

resultado de uma forte empatia do jovem com a cultura tecnológica, que “vai da informação 

absorvida pelo adolescente em sua relação com a televisão [...] à facilidade para entrar e se 

conduzir na complexidade informática” (Ibid., p. 287). 

 Igarza (2008) contextualiza que os indivíduos que habitam este universo e utilizam 

os meios de comunicação digital vivenciam um modelo comunicativo que conjuga algumas 

características fundamentais, onde se destaca a interatividade, que permite aos usuários 

influenciarem diretamente suas experiências nos meios de comunicação e entre outros 

usuários. Em estudo sobre interfaces telemáticas e comunicação mediada por computador, 

Bretas e Silva (2006) explicitam a importância da interação como sendo o momento que 

define a existência de comunicação. “O simples encontro dos interlocutores não é suficiente 

para que haja comunicação: eles precisam estar em interação” (Ibid., p. 5), dizem os autores, 

que definem como “o momento da interface” aquele em que a relação social se efetiva em 

interação social.  

 Como bem sabemos, jogos digitais partem de valores ligados a interações 

desenvolvidas entre os indivíduos da rede social de um determinado jogador, sendo utilizados, 

inclusive, como forma de socialização nos sites de redes sociais, caracterizando uma 

experiência coletiva e não apenas uma forma de experiência particular e individual dos 

sujeitos enquanto jogadores. Nesses jogos, indivíduos podem aumentar e manter o número de 

conexões que possuem no site de redes sociais, pois eles funcionam como estímulos para a 

promoção da interação social nesses ambientes.  

                                                 

20
 Publicado em 06/junho/2012. Disponível em: http://www.acigames.com.br/2012/06/primeiro-censo-nacional-

mapeia-o-comportamento-do-jogador-e-o-mercado-de-videogames-no-brasil/. Último acesso nov/2012. 
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 Para Santaella (2007), a natureza participativa se faz presente em qualquer tipo de 

jogo. O que diferencia os eletrônicos e digitais dos demais é justamente a interatividade e a 

imersão ali presentes. A autora entende que, sendo a interatividade uma propriedade 

intrínseca da comunicação digital, ela pode se apresentar de formas variadas.  

 

Há os níveis mais baixos de interatividade em que a ação do usuário é meramente 

reativa, pois, embora suas respostas sejam imprescindíveis ao jogo, elas se dão sempre 

dentro de parâmetros que são regras do jogo estabelecidas pelas variáveis do 

programa. Mas há também um limiar alto de interatividade quando o programa está 

imbuído de complexidade, permitindo ao jogador a liberdade de participação, de 

intervenção, de criação (Ibid. p. 410).  

 

 Como um processo que se faz presente em qualquer jogo, a interatividade está 

conectada à exigência de que o jogador realize uma ação, tal como mover uma peça de um 

tabuleiro ou pressionar uma tecla no teclado, pois essa ação é projetada para ter um 

significado específico no jogo. Sendo assim, tomando a interatividade como possibilidade de 

participação na criação de uma obra aberta e dinâmica, podemos afirmar que o jogo se 

modifica a cada ato de jogar.  

 Assim como a interatividade, a imersão é outra propriedade fundamental da 

comunicação digital e implica no quanto o sujeito consegue agir sobre o ambiente digital onde 

está inserido. Citando mais uma vez Santaella (2007), verifica-se que a imersão também 

apresenta diferentes graus: 

 

No grau mais leve, basta estar plugado em uma interface computacional para haver 

algum nível de imersão. Ela vai se acentuando na medida mesma da existência de um 

espaço simulado tridimensional e na da possibilidade de o usuário ser envolvido por 

esse espaço como na realidade virtual, quando se realiza o grau máximo de imersão 

(Ibid. p. 411). 

 

 Assim, podemos sugerir que uma das razões por que jogos digitais são atraentes pode 

residir no engajamento dos processos de interação e imersão experimentados no ato de jogar. 

 Recuero (2009, p. 118) indica que “o advento da CMC e seu espalhamento, através 

da apropriação das ferramentas técnicas proporcionadas pela Internet modificou 

profundamente o modo através do qual as pessoas se comunicam”. A autora também registra 

que, com a ascensão da CMC, “novos agrupamentos sociais”, “novas formas de conversação” 

e “novas formas de identificação e de construção do self” surgiram. Vale frisar que o cenário 

apresentado neste estudo, não elege as plataformas de mídias digitais como melhores ou 

piores do que as plataformas ditas tradicionais de mídia, as quais tampouco considera 
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obsoletas. Afinal, como lembra Jenkins (2008, p. 39), “os velhos meios de comunicação 

nunca morrem, nem desaparecem, necessariamente. O que morre são apenas as ferramentas 

que usamos para acessar seu conteúdo”. Ainda que os jogos em sites de redes sociais 

apresentem audiências impressionantes, continua-se a jogar em consoles e o charme dos 

fliperamas persiste em alguns locais. 

 Por outro lado, o cultivo técnico e econômico desse fértil e novo meio de 

comunicação gerou muitas variedades de entretenimentos narrativos, formas diferentes de se 

contar histórias. Para Murray (2003, p. 41), esses novos formatos “trazem consigo a promessa 

de um novo meio de expressão tão diversificado como os livros impressos e o cinema”. E essa 

é uma face do entretenimento contemporâneo que podemos exemplificar através de jogos 

digitais, onde mundos virtuais animados e personagens fictícios permitem interagir e imaginar 

de formas diferentes das que já são experimentadas nos livros e no cinema, por exemplo. 

Qualquer que seja o conteúdo do jogo, qualquer que seja o nosso papel dentro dele, somos 

sempre os protagonistas da ação simbólica, cujo enredo ali se desenvolve. Cada lance num 

jogo é como um evento no enredo de uma dessas histórias simples, mas envolventes.  

 Em meio a tantas novidades ligadas direta e indiretamente ao advento da CMC, 

especialmente no âmbito social, foram criadas diversas expressões, termos e denominações, 

como se esperaria, para facilitar o entendimento de toda aquela emergência, tais como 

ciberespaço e cibercultura.  

 A conceituação clássica de ciberespaço formulada por Lévy (1999) aponta que este é 

“o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores” (Ibid., p. 92). Fica ressaltada nesta definição a grande 

importância do aspecto comunicacional no ciberespaço, o que só fortalece nosso 

entendimento sobre a natureza social da tecnologia da internet. O senso comum resume o 

ciberespaço à internet e seus sites (blogs, fóruns, redes sociais, messengers). No entanto, o 

termo merece uma abordagem mais ampla e complexa. Santaella (2007, p. 179) esclarece:  

 

Embora o termo “ciberespaço” tenha surgido com a explosão da internet, os sentidos de 

ambas as palavras não são completamente coincidentes. A internet tem um campo de 

referências mais denotativo do que o ciberespaço. Este tem um teor mais metafórico e é 

usado para se referir a todas as entidades que têm sua existência configurada a partir das 

redes de telecomunicação mediadas por computador. Um texto que é postado na 

internet, por exemplo, tem sua existência em um espaço virtual. 

 

 A partir das considerações feitas pela autora, registramos que o ciberespaço não se 

resume aos espaços criados pela e na internet, mas inclui os espaços ou situações 
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comunicativas que se utilizam dos vários dispositivos tecnológicos disponíveis atualmente 

como o telefone celular, por exemplo. Neste contexto de inovações e possibilidades 

tecnológicas, foi se delineando um ambiente de convivências denominado de ciberespaço, no 

qual relações sociais com características peculiares estão sendo construídas.  

 Lévy afirma que a cibercultura “emerge com o ciberespaço constituído por novas 

práticas comunicacionais [...] e novos empreendimentos que aglutinam grupos de interesse” 

(LÉVY, 1999, p.32), como observamos nas comunidades de jogadores. Dessa forma, o autor 

aponta para uma muito estreita, até mesmo interdependente relação entre ciberespaço e 

cibercultura — enquanto reitera a dimensão constitutiva deste locus (e, por consequência, da 

inseparável cibercultura) por processos comunicacionais e nos traz seu caráter aglutinador de 

interesses e, sendo assim, de pessoas com inclinações afins. Esta impressão é reforçada por 

Bell (2001), que acredita ser uma falsa dicotomia a distinção entre ciberespaço e cibercultura; 

que um é, de certa forma, o outro. E que não podemos separar o ciberespaço de seus contextos 

culturais — ou seja, da cibercultura. O autor defende que “a Cibercultura se refere a modos de 

vida no ciberespaço, ou modos de vida formatados pelo Ciberespaço, onde o Ciberespaço é 

uma matriz de práticas e representações” (Ibid., p. 5).  

 Tais pensamentos se coadunam com as ideias de Jenkins (2008) sobre processos 

ocorridos no ciberespaço a partir dos quais consumidores de cultura e informação se 

encontram, somam esforços e conhecimento e se transformam em produtores e co-criadores 

da sociedade da informação. Esses processos criativos são possíveis, ainda na visão do autor, 

porque nesta atual sociedade da informação há uma cultura participativa, em que o 

consumidor é convidado a participar da experiência de produzir e reproduzir, em diferentes 

graus e de várias maneiras, aquilo que antes ele apenas consumia; este caráter interativo e 

participativo fica contraposto à antiga noção simplista e unilateral do espectador/consumidor 

passivo.  

 As reflexões acima elaboradas nos ajudam a compreender conjuntamente 

ciberespaço e cibercultura. Todavia, é importante voltar de novo o olhar apenas para o 

conceito de cibercultura. Recomeço pela ideia de Lemos, que procura equilibrar as dimensões 

social e tecnológica. O autor considera que o termo apresenta vários sentidos, mas afirma que 

“podemos compreender a Cibercultura como a forma sociocultural que emerge da relação 

simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica que 

surgiram com a convergência das telecomunicações com a informática na década de 70” 

(LEMOS, 2003, p. 11). 
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  O autor entende que a emergência de novas formas sociais a partir da década de 

1960 foi decisiva para o surgimento da cultura pilotada pela tecnologia, como a vemos 

atualmente. Para ele, “a emergência de novas formas de sociabilidade vão dar outros rumos ao 

desenvolvimento tecnológico, transformando, desviando e criando relações inusitadas do 

homem com as tecnologias de comunicação e informação” (Ibid., p.13). Nesse sentido, em 

outra de suas obras, o autor elucida sobre o caráter híbrido da cibercultura:  

 

A recombinação de diversos elementos sejam eles produtivos, religiosos ou artísticos, é 

sempre um traço constitutivo de toda formação cultural. [...] A cultura necessita, para se 

manter vibrante, forte e dinâmica, aceitar e ser, de alguma forma, permeável a outras 

formas culturais. Esse processo está em marcha desde as culturas mais “primitivas” até 

a cultura contemporânea, a cibercultura (LEMOS, 2010, p.38).  

 

 As diversas redes sócio-técnicas contemporâneas mostram que é possível estar só 

sem estar isolado. A conectividade generalizada põe em contato direto homens e homens, 

homens e máquinas, mas também máquinas e máquinas que passam a trocar informação de 

forma autônoma e independente. Sendo assim, podemos compreender a cibercultura como a 

maneira de pensar sobre como as pessoas e as tecnologias digitais interagem no contexto 

atual. Partindo dessas noções, entende-se que a contemporaneidade pode ser caracterizada 

como uma era de comunicação onde muitos indivíduos estão, de alguma maneira, em contato 

por meio de plataformas digitais.  

1.3.1 As Redes Sociais na internet 

 Como apresentado anteriormente, os JSD se tornaram possíveis por conta da 

apropriação social de sites de redes sociais na internet, já que por definição são jogos que 

funcionam nesses ambientes.  

 O Brasil tem se tornado um ponto de convergência para as empresas de redes sociais, 

que procuram uma expansão maior, além dos Estados Unidos e países da Europa. Além disso, 

o Brasil também é um país atraente porque apesar de a China ser o maior mercado emergente 

do mundo, sites de algumas redes sociais são bloqueados, impedindo as empresas de lucrarem 

com essa possibilidade. De acordo com a comScore
21

, no Brasil, o Facebook tem cerca de 65 
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milhões de usuários, o que torna o país o segundo maior mercado da empresa em número de 

usuários, depois dos Estados Unidos. Outro dado revelado no estudo mostra que no mundo, o 

tempo médio gasto no Facebook caiu 2%, o que significa 361 minutos em média por usuário 

por mês até setembro de 2012, em comparação com o ano anterior. Contudo, no Brasil, o 

tempo do usuário no Facebook cresceu 208%, o que significa 535 minutos, ao longo do 

mesmo período.  

 De fato, a consolidação da internet como ambiente privilegiado de comunicação e 

sociabilidade permitiu às empresas desenvolvedoras de aplicativos, onde se incluem as redes 

sociais e os jogos digitais, a ampliação de relacionamento com os usuários e entre eles.  

 

O amadurecimento da internet como meio de comunicação demonstrou que, mais do 

que uma rede de computadores (como era denominada pela mídia tradicional nos anos 

1990) trata-se de uma rede mundial de pessoas. Nessa perspectiva, a internet passa a ser 

concebida como um meio de integração, prestação de serviços e, sobretudo, como arena 

para todo tipo de produção e distribuição compartilhada (CASTRO, 2010, p. 84). 

 

 Para a autora, “a internet funciona simultaneamente como meio social e ambiente de 

entretenimento, informação e consumo” (Id., 2012, p. 67). Percebe-se que a internet se 

concretiza como um canal de comunicação onde as propriedades de intervenção e mediação 

de conteúdo se tornam amplamente difundidas. Lemos e Lévy (2010, p. 12) reforçam que 

indivíduos implicados nas atividades de interatividade participam normalmente de várias 

comunidades e são, em certa medida, os “nós” principais, os cruzamentos, os comutadores da 

computação social, recolhendo, filtrando, redistribuindo, fazendo circular a informação, a 

influência, a opinião, a atenção, uma ideia e a reputação de um dispositivo a outro. 

 Nesse movimento de propagação de conteúdos gerados por usuários há uma 

formação de comunidades agrupadas por interesse de onde, muitas vezes, surgem as redes 

sociais digitais. Cabe lembrar que a noção de rede social é anterior à internet. 

 

Ao observar a ideia básica de rede social, onde há pessoas interagindo entre si, percebe-

se que uma cidade, uma empresa ou um condomínio pode ser uma rede social. Na web 

existem propriedades comunicativas diferentes, mas o que se nota é uma replicação de 

um ambiente social que sempre existiu, só que agora se manifesta em uma plataforma 

digital que possui grande escala para alguns tipos de comportamento 

(MASTROCOLLA, 2011, p.46). 

 

 Sendo assim, o que se estabelece é uma relação entre usuários mediada pelo aparato 

técnico. Os usuários interagem com as outras pessoas por meio da internet tornando o 

ciberespaço em espaço informacional e relacional. Assim, podemos notar que um jogador no 

Brasil pode ler dicas de como jogar em blogs internacionais e pode ainda incluir em sua rede 
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de jogadores pessoas de outras partes do mundo que curiosamente serão incorporadas à sua 

rede de amigos. Nesse contexto, o avanço experimentado pelas redes sociais tem sido 

exponencial, se considerarmos o quão recente é a expansão e consolidação da internet ao 

redor do mundo. Recuero (2009, p. 24) define uma rede social na internet como:  

 

um conjunto de dois elementos: o primeiro deles são os atores, que podem se 

materializar como pessoas, instituições, grupos, um blog, um twitter ou mesmo um 

perfil do Facebook; são o que se poderia considerar os “nós” da rede. O segundo 

elemento que define uma rede social são suas conexões, que são as interações ocorridas 

entre esses atores ou simplesmente seus laços sociais. Como parte de um sistema, os 

atores agem de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 

constituição de laços sociais.  

 

  Podemos afirmar que um dos grandes atrativos das redes sociais foi o fato de 

permitir uma maior interatividade entre sujeitos conectados em rede. As redes sociais 

surgiram como ambientes onde os usuários constroem relacionamentos baseados na 

colaboração e compartilhamento de afinidades e interesses. Dentre os diversos aplicativos 

disponibilizados pelas redes sociais de forma a promover um cenário atraente e cativante, os 

jogos digitais ocupam posição de destaque.  

 Mas não ocorreram apenas avanços relacionados à funcionalidade e tecnologia de 

jogo. Esteticamente, na sociedade caracterizada pela linguagem audiovisual, os jogos também 

se adequaram. Os primeiros jogos possuíam uma resolução muito pequena que não permitia a 

distinção dos blocos de pixels acumulados para formar uma torre ou um totem, por exemplo. 

Um pixel somente representava seu personagem em um jogo. Tamanho era o investimento 

simbólico na representação, no imaginário construído por outros elementos narrativos (ou 

publicitários) complementares, que a falta de qualidade era facilmente superada. Um fator 

decisivo para isso era a essência do jogo como divertimento. Nos primeiros jogos o esforço 

era imenso, pois os jogadores deveriam auxiliar a sua imersão na experiência ao concordarem 

em acreditar que um traço representasse um tenista, por exemplo. O material publicitário ao 

redor da máquina e nas caixas de jogos, como imagens e textos, auxiliavam a imersão. Sendo 

assim uma tela verde poderia simbolicamente ser interpretada como um gramado, e uma tela 

azul como gelo.  

 Nos jogos de gerações subsequentes, percebe-se o desempenho da indústria na 

melhoria dessas experiências, onde podemos entender a emergência de um ambiente 

comunicacional mais efetivo.    
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1.4 O JOGO SOCIAL DIGITAL COMO AMBIENTE COMUNICACIONAL 

 Para a conceituação dos jogos digitais como ambientes de cunho comunicacional, 

partimos das características híbridas que podem ser neles observadas, com foco nas narrativas 

e nos recursos de interface. Desta forma poderemos compreender como as interações 

decorrentes dessa combinação favorecem a comunicação.  

 Os jogos eletrônicos surgiram de forma despretensiosa, voltados para a diversão, e 

alcançaram um padrão estético de fazer frente à qualidade da TV ou mesmo do cinema. A 

estética dos novos jogos digitais proporciona experiências de sentido ampliadas pela 

comunicação. Assim, personagens em estilos e indumentária específicos são criados por 

designers especializados. A digitalização das imagens aproxima os cenários, cuidadosamente 

construídos, em tênue fronteira com o real. Paisagens sonoras são incorporadas criando 

ambientações que favorecem a imersão no jogo. Num espaço aproximado de meio século, 

“um simples estímulo visual tornou-se uma vasta gama de imagens, sons, narrativas, 

simulações; linguagens muito próprias e cada vez mais próximas do mundo cotidiano” 

(ABATH, 2010, p. 4). A atual geração de videogames apresenta uma tendência à 

representação de realidades cotidianas, diferente da lógica dos primeiros jogos. “O equilíbrio 

entre a habilidade de interação no jogo e a dificuldade do jogo é que vai determinar o sucesso 

como produto” (KOSTER, 2003, p. 43). Além disso, “a imersão vai ser influenciada pelo 

número de possibilidades de interação e a capacidade de criar veracidade para essa 

simulação” (STEUER, 1992, p. 77), o que nas primeiras máquinas exigia um imaginário mais 

ativo, obrigando o jogador a utilizar-se mais das imagens mentais para complementar aquilo 

que faltava para uma experiência mais efetiva de imersão.  

1.4.1 Comunicação através dos jogos digitais – narrativas e interfaces. 

 Para Baccega (2009, p. 25), “a comunicação é um processo que supõe diálogo entre 

sujeitos ativos, e se dá no território que é criado no encontro “emissor” e “receptor”. O 

significado do processo comunicacional está inscrito na interação dele com todos os outros 

daquele grupo assim como nas relações dele com a realidade”. Castells afirma que “o 

processo de comunicação, historicamente falando, é definido pela tecnologia que permeia a 

comunicação, as características dos emissores e receptores, seus códigos culturais e 

protocolos e escopos de comunicação” (CASTELLS, 2009, p. 54). Para Felice (2011), o novo 
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fluxo comunicacional, baseado na circulação de informações em rede, altera a prática e o 

significado do ato de comunicar. O autor esclarece:  

 

Como ocorreu nas outras eras comunicativas, também nos contextos comunicativos 

atuais a introdução de uma nova tecnologia passa a estimular práticas inéditas, 

difundindo hábitos e formas de interações que acabam por alterar valores, hábitos e 

estilos culturais socialmente consolidados. Portanto, o que está de fato em jogo com o 

advento das redes digitais não é apenas a alteração de modelos comunicativos ou a 

mudança de estratégias de marketing, mas os valores, a ética social, os significados do 

ato de comunicar, as formas de participação e, consequentemente, o próprio conceito de 

democracia (FELICE, 2011, p. 117). 

 

Considerando a contribuição dos três estudiosos citados acima, podemos 

compreender que a comunicação através dos jogos digitais é um processo onde o território de 

interações, a rede social, congrega o jogador e o desenvolvedor do jogo, mediados pela 

tecnologia, contribuindo para a formação e disseminação de práticas sociais que emergem 

dessas relações. 

 Os meios computacionais são atraentes e eficazes para o desenvolvimento dos jogos 

digitais. Basicamente em função da possibilidade de simular comportamentos (ações) e 

espaços (ambientes). Ou seja, podemos imitar nos meios computacionais o comportamento 

físico de objetos ao mesmo tempo em que podemos simular em alguns personagens, ações e 

reações que imitam o comportamento humano. Contudo vale lembrar que “os primeiros jogos 

em computadores eram apenas estruturas nas quais os jogadores agiam para que os games 

acontecessem. Aos poucos, os jogos em computadores receberam atributos no sentido de 

construir narrativas” (RANHEL, 2009, p. 19).  

  Com o incremento tecnológico, os jogos foram ampliando sua capacidade narrativa, 

mas durante esse desenvolvimento assistimos a uma lenta caminhada de construção de 

linguagem. Tal percepção se confirma nos estudos de outros pesquisadores. Pinheiro destaca: 

 

Durante as mudanças de geração nos jogos digitais e as novas experimentações, surge 

uma série de jogos que demonstram o quão necessário se fazia a necessidade de pensar 

a comunicação e as estratégias discursivas e os elementos de sedução que ela poderia 

fornecer a esses produtos. De forma sutil a comunicação começa a entrar no processo de 

criação dos jogos de videogame (PINHEIRO, 2007, p. 144). 

 

 Em sua obra Hamlet no Holodeck, Janet Murray (2003) verifica a existência de 

narrativas nos jogos digitais, ainda que considere que “o conteúdo narrativo desses jogos é 

escasso, sendo frequentemente emprestado de outros meios ou suprido por personagens 

esquemáticos e estereotipados”. Por outro lado, comenta: 
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No campo da narrativa digital, os maiores esforços criativos e sucesso comercial têm se 

concentrado, até agora, na área dos jogos para computador. Muito desse empenho foi 

dedicado ao desenvolvimento de ambientes visuais mais elaborados e de tempos de 

reação mais rápidos, avanços que proporcionaram aos jogadores desafios mais variados 

à sua rapidez no gatilho contra oponentes visualmente mais convincentes (MURRAY, 

2003, p. 61). 

 

 Mas de que maneira podemos perceber isso nos jogos digitais? As imagens são 

inevitavelmente um fator que os pesquisadores apontam como diferença entre os antigos e os 

novos jogos. “Certamente existem diferenças simbólicas ou de imaginário na percepção de 

imagens produzidas com qualidades diferentes, porém, estas imagens são significadas através 

das sentenças narrativas visuais a partir de um pensamento de comunicação, entre diretor-

autor e jogador-ator” (PINHEIRO, 2007, p. 144).  

 Quando se observa o desenrolar de um JSD como Farmville, que tem a característica 

de colaboração entre os jogadores, percebe-se como acontece a comunicação entre eles, mas 

também nota-se, de maneira mais sutil, a comunicação entre os desenvolvedores e os 

jogadores. Podemos considerar que há ainda um terceiro tipo de comunicação: a do jogador 

com seu próprio avatar
22

. Nesse aspecto entendemos que a interação ocorre através da 

narrativa do jogo, por meio de elementos lúdicos como itens virtuais, personagens, cores, sons 

que contribuirão na constituição de cunho simbólico. 

 “Cada vez mais, os jogos inserem situações narrativas, enquanto as narrativas 

permitem aos usuários serem atores em suas histórias” (RANHEL, 2009, p. 20). Os jogos 

representam uma maneira particular de expressar uma história e nesse contexto, a narrativa é 

fundamental. “É a narrativa que articula e organiza o material proposto, determinando não 

apenas como as histórias serão contadas, mas, sobretudo atuando na constituição de gêneros 

narrativos mais ou menos definidos” (PINHEIRO; BRANCO, 2006, p. 34). 

 “Todas as possibilidades narrativas, mesmo que não venham a acontecer, num jogo 

digital, devem estar previamente estabelecidas na produção do jogo” (PINHEIRO, 2007, p. 

160). Mesmo sendo pré-estruturada durante a produção do jogo, o jogador cria sua própria 

narrativa quando lida com ele.  

 

Nos primeiros jogos digitais, um dos principais elementos narrativos para o jogador era 

a caixa do cartucho. Nela estava o desenho de representação, a sinopse do jogo e o 

manual. Esse conteúdo fazia com que o imaginário do jogador sofresse sugestões a 

cerca do produto que ele iria utilizar, e sua performance de diversão era, com certeza, 

alterada por essa narrativa complementar (Ibid., p. 164). 

 

                                                 

22
 Avatar é a representação digital do usuário dentro do jogo. (MEADOWS, 2008) 
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 A narrativa é tida como uma moldura, como afirma Pearce (2004), que encobre um 

sistema de jogo, sendo este o principal interesse do usuário. Ainda assim, a autora entende 

que existe uma forma de narrativa operando em diversos níveis e destaca que através da 

operação de ação é desenvolvida a experiência do game, é o ato de jogar dando, de certa 

forma, elementos narrativos ao usuário. As informações históricas dos personagens, objetos, 

informações contextuais e todos os argumentos que estão no jogo para ajudar a ampliar a 

experiência de outros níveis narrativos também são considerados pela autora como formas de 

narrativa. Ela ainda destaca o nível em que ocorre a disseminação das ações realizadas no 

jogo, quando o jogador conta a outras pessoas sobre suas conquistas e feitos, tornando o ato 

de jogar em narrativa descritiva. Ao admitir a narrativa, está se caracterizando a existência de 

uma estrutura que se relaciona com o sistema de jogo, e dessa forma construindo um ambiente 

comunicacional entre desenvolvedor e usuário. 

 A interface como forma de comunicação, de disposição de informação entre jogador 

e jogo, é desenvolvida a partir do aproveitamento da capacidade tecnológica. Não é apenas no 

ato de jogar que a interface irá se manifestar, mas nas diversas formas de interação a partir de 

equipamentos, controles, tapetes, câmeras, entre outros. Na interface, o jogador encontra uma 

forma de imersão, que no início era apenas função das caixas dos jogos e dos anúncios. Esses 

fatores, gráficos, roteiros e a interface são indícios de outros parâmetros que podem ter suas 

transformações, a partir da comunicação, demonstradas ao longo do desenvolvimento dos 

jogos digitais.  

 Se a narrativa e a interface puderam ser modificadas ao longo dos anos nos jogos 

digitais é porque o sistema de construção o permitiu através das novas tecnologias. A 

resolução audiovisual, o número de possibilidades de interação (via controle ou jogo), os 

equipamentos extras, entre outros, são algumas das mudanças que eles influenciaram. 

 Para Rafaeli (1998) a comunicação para ser completa deve se tornar interatividade, 

no sentido relacional e cognitivo das mensagens. O autor denomina de ‘modelo reativo’ o que 

se refere a um tipo de comunicação que prepara uma resposta para cada estímulo prévio. 

Todas as reações são previstas e preparadas para serem atendidas durante o desenrolar do 

jogo. Segundo Tomas Rawling (2005), o conceito de narrativa pressupõe que o contar a 

história já é uma forma de intervenção, e a interação seria a mão dupla na formação desta 

experiência. 

 Greimas (1998) afirma que as regras que formam o sistema, demonstram que o jogo 

é a melhor forma de analogia para o ato comunicativo. É a essência do jogo digital que a 

resposta ao comando dado pelo jogador seja ágil ao ponto de que a sensação dada faça com 
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que sua percepção esqueça que aquilo é um jogo e ele se permita a pensar como uma extensão 

de si. 

 Nesse panorama, os jogos digitais podem ser considerados produtos de mídia, onde 

se apresentam experiências narrativas ricas e com a possibilidade de apropriação pelos meios 

de comunicação que enriquecem a reflexão do ato comunicativo. A relação entre as 

dimensões de narrativas e interface no jogo e fora dele, bem como as propriedades de 

interatividade e imersão parecem indicar que os jogos podem ser considerados como 

ambientes comunicacionais. A comunicação se estabelece entre o usuário e os 

desenvolvedores do jogo através das interfaces comunicacionais e das narrativas de jogo e 

uma das formas utilizadas são as estratégias de monetização, que além de fazerem parte das 

narrativas de jogo, contribuem para a geração de receita financeira para os desenvolvedores.  

  

Resumo do capítulo 

 

 Com a categorização do JSD como ambiente comunicacional, concluímos esse 

primeiro capítulo. Iniciamos buscando identificar algumas características da 

contemporaneidade que confirmassem a presença dos jogos como integrantes de uma cultura 

própria e atual, agentes na criação e modificação de práticas sociais vigentes. Ao 

apresentarmos a problemática da captura da atenção, disputada com outros impactos do 

cotidiano, reforçamos a centralidade da mídia e do consumo nesse cenário. Estabelecemos 

ainda sua conjugação com as lógicas e dinâmicas do entretenimento. Em complemento, 

dedicamos uma investigação sobre aspectos da comunicação presentes na cultura digital que 

fizeram emergir pistas sobre como se dá o processo comunicacional no ambiente dos jogos. 

No capítulo seguinte, buscaremos definir os JSD como ambientes de sociabilidade e de 

negócios.  
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CAPÍTULO 2 – COMUNICAÇÃO, CONSUMO E ENTRETENIMENTO NOS JOGOS 

DIGITAIS 

 Tendo compreendido os jogos digitais como ambientes comunicacionais 

privilegiados por capturarem a atenção e promoverem a interação entre os usuários, 

dedicaremos parte deste estudo a um aprofundamento no universo dos jogos, a partir de dois 

eixos. Inicialmente iremos percorrer o surgimento e desenvolvimento da indústria dos games, 

buscando confirmar que os mesmos podem ser considerados ambientes de negócios. O 

segundo eixo focaliza características e conceitos dos JSD em busca do entendimento dos 

mesmos como lugar onde se desenvolvem práticas de sociabilidade. Com isso, e considerando 

o embasamento teórico construído no primeiro capítulo, pretendemos estabelecer os pilares 

necessários para compreender como as estratégias de monetização se fazem presentes nesses 

ambientes, em consonância com as lógicas de seu desenvolvimento. 

 Estudar como a indústria se formou, seus agentes motivadores, os principais atores e 

como se dá o processo de elaboração dos produtos é fundamental para compreendermos como 

os desenvolvedores avaliam suas possibilidades de criação. Em complemento, julgamos 

relevante também conhecer como se deu a consolidação do modelo de negócio e do processo 

produtivo dos jogos, bem como o entendimento de que a evolução do videogame deu origem 

aos atuais produtos de mídia digital que passam a ser tratados como objetos da comunicação e 

do consumo.  

 Com o desenvolvimento tecnológico, os jogos digitais passaram a ocupar mais 

espaço no cotidiano das pessoas. Além de oferta de melhores interfaces, a tecnologia também 

permitiu que os desenvolvedores criassem alternativas para a comercialização dos jogos. Em 

decorrência do aprimoramento de módulos específicos de cobrança, e dos sistemas de 

segurança para compras através de cartões de crédito, as transações em sites pela internet 

aumentam a cada ano o que favoreceu a utilização dos mesmos como ambientes para geração 

de negócios. 

 Conhecer como funcionam os JSD, suas características e os principais conceitos 

utilizados em sua criação se faz necessário para entendermos o impacto de suas apropriações 

como práticas sociais. Considerando as características inerentes das redes sociais onde os JSD 

estão inseridos, tais como interatividade e sociabilidade, buscaremos exemplos de como as 

mesmas são apropriadas nos games. Das características específicas dos JSD, detalharemos 

como a cooperação (ou colaboração) e a competição fazem emergir tipos de capital social que 
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se fazem presentes no ato de jogar. Dessa forma, pretendemos embasar teoricamente a 

categorização dos JSD enquanto ambientes de sociabilidade. 

2.1 JOGOS DIGITAIS COMO AMBIENTES DE NEGÓCIOS 

 Ao estudarmos a formação e estabelecimento da indústria dos games, destacamos a 

forma aparentemente despretensiosa com que surgiu, formada inicialmente por engenheiros e 

profissionais de informática. Hoje temos uma indústria que se tornou global e direcionada 

para o lucro, onde a lógica da competição polarizada entre poucos participantes tem sido 

marcante. Por fim, merece destaque a apropriação que fez dos recursos tecnológicos e a 

presença de momentos críticos em que se mostrou fragilizada e precisou se reinventar, 

demostrando sua capacidade de adaptação. Estudaremos as estratégias utilizadas na 

comercialização dos jogos, assim como modelos de geração de receita praticados atualmente e 

objetivamos caracterizar os jogos como ambientes de negócios, além de serem também 

ambientes comunicacionais, conforme foi visto. Iniciaremos apresentando alguns resultados 

quantitativos relativos a essa atividade.  

 O setor de pesquisas do site Business Insider elaborou um relatório
23

 que aponta um 

forte crescimento dos games sociais nos EUA. Em 2015, segundo projeções, o mercado 

americano movimentará mais de US$ 5 bilhões. Em 2011, gerou US$ 2 bilhões. Mais que 

uma tendência, o tamanho e a relevância do setor são objeto de interesse da indústria já que os 

games são apontados como agentes de mudança na indústria tradicional de jogos, por estarem 

transformando o ato de jogar em um serviço, permitindo que pessoas brinquem gratuitamente. 

A mesma pesquisa aponta um aumento de 75% no público que joga, passando dos atuais 140 

milhões para mais de 160 milhões de usuários únicos. 

 No Brasil, ressaltamos o crescimento do faturamento em 45% no período de um ano, 

indo de R$ 426,6 milhões, em 2010, para R$ 651,7 milhões, em 2011
24

. A indústria nacional 

cresce por que tem uma grande vantagem perante as outras: alta capacidade de faturamento 

com investimento relativamente menor. Segundo pesquisa
25

 realizada em setembro de 2012, 

pela consultoria NewZoo, o Brasil aparece com 60,2 milhões de usuários ativos na internet. 

                                                 

23
 Disponível em http://olhardigital.uol.com.br/jovem/games/noticias/mercado-de-games-sociais-vai-gerar- 

    mais-de-us5-bilhoes-em-2015. Último acesso em out/2012. 
24

 Disponível em http://mundoconectado.net/jogos/mercado-de-games-no-brasil-esta-fervendo. Último acesso em 

out/2012. 
25

 Publicada em 14/dezembro/2012. Disponível em http://www.newzoo.com/infographics/infographic-2012-

brazil/. Último acesso em 15/fevereiro/2013. 

https://intelligence.businessinsider.com/welcome
http://www.businessinsider.com/the-social-gaming-market-will-explode-to-5-billion-by-2015-2012-2
http://olhardigital.uol.com.br/jovem/games/noticias/mercado-de-games-sociais-vai-gerar-
http://mundoconectado.net/jogos/mercado-de-games-no-brasil-esta-fervendo
http://www.newzoo.com/infographics/infographic-2012-brazil/
http://www.newzoo.com/infographics/infographic-2012-brazil/
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Desse total de internautas, em torno de 40,2 milhões, cerca de 67%, são usuários ativos de 

jogos, seja em sites específicos ou nas mídias sociais – que são, para empresários e pessoas 

ligadas ao setor, as grandes responsáveis por esse crescimento.  

2.1.1 Dos primeiros games aos JSD 

 Para elaborarmos a trajetória da indústria dos jogos, do início das primeiras máquinas 

até o advento dos jogos eletrônicos, utilizamos os aportes teóricos de Kent (2001), DeMaria 

(2004), Poole (2000) e Pinheiro (2007), autores cujas obras tratam especificamente dessa 

curiosa e lucrativa indústria.  

 Os jogos digitais foram desde seu início, considerados de duas formas: como 

brincadeira de criança, ou como jogos de azar. Esse signo inicial atribuído ao jogo digital 

marcou sua identidade cultural no início da década de 1960. Um dos primeiros jogos que 

tinham relação próxima aos atuais videogames foram as máquinas de pinball
26

, que se 

tornaram populares ainda no final do século XIX. As primeiras mesas de jogar eram 

construídas para que os jogadores lançassem uma pequena bola com o auxílio de um 

mecanismo de taco, fazendo com que ao chegar ao topo a bola percorresse um caminho de 

retorno para baixo através de uma mesa inclinada, caindo em um dos nove buracos da mesa. 

O fato de ficarem instaladas em bares, pubs e tavernas sinalizava formas de sociabilidade 

associadas aos jogos, indicando também sua conexão com o universo do lazer.  

 Na década de 1930, as máquinas de pay-outs
27

 são criadas e distribuídas nos EUA, o 

que leva alguns estados americanos a promulgarem leis de proibição de jogo, onde se 

incluíam também as máquinas de pinball. As autoridades pensavam que existia uma forte 

semelhança entre os jogos de azar e essas máquinas, já que ambas operavam por moedas.  

 Com essa questão em mente, Harry Mabs adiciona uma inovação nas máquinas, as 

alavancas de mola, denominadas de flipper-bumpers, que têm como função colocar a bola em 

jogo novamente quando ela se desloca para as bordas da mesa, posição onde estaria 

certamente fora do jogo. Esse mecanismo faria com que os jogadores marcassem mais pontos 

conforme seu reflexo e habilidade do que à mercê da sorte e da gravidade. Com esse impulso 

                                                 

26
 Pinball é um termo em inglês utilizado pela indústria do entretenimento para designar máquinas que se 

utilizam de pinos no corpo da mesa para rebater bolas lançadas pelo usuário através de um mecanismo específico 

chamado “plunger”. No Brasil, esses jogos e máquinas se tornaram conhecidos como fliperama e chegaram nos 

anos 1980. 
27

 As pay-outs são as máquinas elétricas, ou mecânicas de caça-níquel e outros jogos de azar. 
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se abre uma oportunidade de retorno ao mercado desses equipamentos, pois agora estava 

concretizada a necessidade de habilidade para o jogo e não apenas a característica de sorte. A 

partir de 1947, a indústria lança a primeira máquina com esse dispositivo, e muitos estados a 

liberam. Ainda assim, é interessante ressaltar que o estado de Nova Iorque manteve a 

proibição até meados dos anos 1970. 

 Uma outra categoria de máquinas para entretenimento que proporcionava experiência 

de interação diferente ficou conhecida como  Novelty Games. Também acionados por moedas, 

são equipamentos que simulam situações como atirar em objetos que se movimentam, rebater 

ou chutar bolas. A indústria desse modelo de jogos cresceu ao longo dos anos 1940, mas 

durante os anos 1960 é que ela se aprimora incorporando aparatos elétricos mais sofisticados.  

 Em 1961, fazendo uso dos primeiros computadores com resposta de saída em tela e 

papel, o jovem estudante do MIT (Massachussets Institute Technology) Steve Russel criou o 

primeiro jogo digital, o Spacewar. O jogo consistia em duas espaçonaves que, controladas por 

botões, podiam se deslocar e lançar foguetes e tinham como objetivo, destruir uma à outra. 

Apesar das limitações gráficas, Russel, fã de ficção científica, desenhou uma das naves, 

inspirado nas aventuras de Buck Rogers. Na segunda versão do jogo, que só seria finalizada 

no ano seguinte, já se notava um fundo de estrelas por trás das espaçonaves. 

 Ralph Baer se torna protagonista da criação do primeiro aparelho de videogame para 

uso residencial. Buscavam-se formas de utilização da televisão como saída para 

processamento de dados em computadores. Sendo assim, em 1967 ele apresenta o Brown Box, 

um dispositivo que consistia em um rifle de plástico que mirava para a tela e acertava em 

pontos fixos específicos. Posteriormente, com a intenção de aprimorar o design do jogo e os 

sistemas de regras e diversão, foi desenvolvido um cursor, análogo a uma bola, que deveria 

ser atingido pelos jogadores enquanto se movimentava, cruzando a tela. Constata-se que, 

naquele ano, protótipos comerciais dessa ordem de interação já tinham sido inventados e 

assim percebe-se que as características que vão compor o formato de linguagem de jogo como 

conhecemos na atualidade, começaram bem antes das atuais “novas tecnologias”.  

 Em 1972, é fundada a Atari que se apresentava como uma empresa desenvolvedora 

de máquinas de entretenimento. O engenheiro responsável pela criação de produtos, 

aprimorou o jogo Tênis desenvolvendo raquetes em oito segmentos que tinham ângulos 

diferenciados de rebatida e acelerando a velocidade da bola. O jogo se transformou na 

principal estrela de vendas da Atari e recebeu o nome de Pong. 

 Considerando que a indústria não diversificava seus produtos, a Atari inicia estudos 

para desenvolvimento de novos gêneros e formatos de jogos. Trak 10 é o primeiro jogo de 
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corrida, planejado pela Atari, mas ainda com detalhamento gráfico muito fraco. O jogo 

Gotcha, inaugura a temática de labirintos. Essa busca por novos modelos de jogos resulta na 

construção de alguns gêneros que se tornaram clássicos nos videogames. Segundo Poole 

(2000) são eles: tiro, corrida (carro), plataforma, lutas, jogos de deus, esportes e aventuras 

(fantasia). A discussão sobre tipologia ainda é constante, pois a mudança tecnológica de uma 

plataforma permite a expansão de possibilidades, mas esse crescimento não invalida algumas 

bases tipológicas.  

 A Atari começa a se destacar por ser a primeira empresa a ir além do Pong, porém 

outras seguem o mesmo caminho. Um dos exemplos é da PSE (Project Support Engineers). 

Aproveitando o sucesso do filme Jaws (Tubarão) em 1975, a empresa desenvolve uma 

máquina com fibra de vidro que imita a boca de um tubarão com o jogo Maneater. É a 

primeira tentativa de aproximação da narrativa cinematográfica com a narrativa dos jogos e, 

apesar de não declarada oficialmente, os jogos começaram a se projetar de forma integrada 

com a indústria do entretenimento para além do imaginário ludológico. O imaginário utilizado 

como exploração para imersão no jogo fica mais intenso se houver um vínculo simbólico 

maior. O cinema irá emprestar aos jogos suas narrativas. Os jogos digitais não possuíam 

personagens e narrativas aprofundadas, pois seu pensamento até o momento concentrava-se 

no aspecto lúdico. 

 Com o sucesso alcançado pelo Pong da Atari começam a aparecer novos 

competidores. O concorrente principal da Atari surge de uma loja de artigos de couro, a 

Connecticut Leather Company, chamada de Coleco cujos proprietários resolvem entrar no 

ramo de jogos eletrônicos. Lançam nesse ano o primeiro videogame a utilizar cartuchos para 

troca de jogos. Trata-se do Channel F que apresentava os jogos gravados em chips, dentro dos 

cartuchos. 

 No ano seguinte, a Atari lança o console VCS com nove cartuchos. Além dos 

tradicionais controles para jogos como tênis, paredão e suas variações, o VCS traz um novo 

tipo, o joystick, dispositivo com uma alavanca central para comandar os jogos de tiro e vôo. 

As expectativas de vendas de todos os produtores de consoles para o Natal de 1977 não 

corresponderam. A própria Atari produziu 400.000 consoles que, por atrasos, também não 

chegaram a todas as prateleiras. A confusão causada pela quantidade de aparelhos e o sucesso 

de uma nova linha de videogames portáteis, da Mattel e da Coleco, fez com que o mercado de 

games entrasse em colapso. Ainda na década de 70, a empresa Atari foi vendida para o grupo 

de mídia Warner Communications. Foi a primeira vez que um poderoso grupo de mídia 
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mostrou interesse no mercado de games. Hoje, aquisições e fusões desse tipo são cada vez 

mais comuns. 

 A partir dos anos 1980 diversos concorrentes aparecem tentando fazer frente ao 

sistema da Atari. A Coleco retorna ao mercado de games com um equipamento chamado 

Telstar Arcade, que vinha com um controle em forma de direção para jogos de corrida, pistola 

e controles giratórios para jogos como Pong, e os cartuchos em formato triangular. A década 

de 1980 também marca a introdução dos primeiros computadores domésticos e dos jogos 

digitais, num ritmo de diversidade e rápida obsolescência. 

 Battlezone da Atari foi outro importante título a gerar mudanças no planejamento dos 

jogos eletrônicos, pois utilizava da temática clássica de tiro e jogos de tanque, porém instituiu 

o uso de dois controles, um para andar com o tanque e o outro para mirar o canhão. Devido à 

extrema qualidade deste jogo, a Atari foi contatada pelo Exército Americano para construir 

uma versão ainda mais aprimorada do game para uso em treinamento militar. É o primeiro 

uso de um serious game
28

 na história desta indústria. 

 Em 1980, a japonesa Nintendo decide abrir um escritório nos Estados Unidos da 

América. Sua equipe de designers elabora uma narrativa, em que um gorila escapa da jaula de 

seu mestre e rapta a namorada dele. O gorila sobe ao topo de uma construção e joga barris no 

mestre que tenta chegar ao topo para resgatá-la. Trata-se de Donkey Kong, um dos 

personagens que vai se tornar emblemático na Nintendo nos anos seguintes. A descoberta por 

parte da Universal Studios sobre o jogo que tem sua trama muito parecida com o filme King 

Kong gera uma demanda judicial por plágio e falta de licença. Passaram-se diversos anos de 

ameaças e méritos judiciais e em 1985 o veredito dá ganho de causa para a Nintendo e a 

Universal Studios acaba tendo que pagar 1,8 milhões de dólares referentes à parte da Nintendo 

das custas do processo. 

 Em 1981, merece destaque outro jogo que também inovou na sua estrutura e em sua 

equipe, Centipede é considerado como um primeiro jogo desenvolvido em sua arte e narrativa 

como feminino. A discussão de gênero é constante nos videogames, Dona Bailey vai se tornar 

a primeira designer a trabalhar na divisão de arcades da Atari.  

 A sociedade norte-americana começava a viver um momento popular sobre games 

em 1982. Os games eram notícia, a MTV tratava do assunto, a Disney lançava Tron, filme 

que se tornou um clássico por tratar do ciberespaço, por utilizar estética e linguagem de 

videogame e por empregar efeitos visuais de última geração (para a época). Trata-se de um 

                                                 

28
 Serious games é traduzido como jogos sérios. É o modelo de jogo aplicado ao treinamento e capacitação de       

pessoas. 
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marco cinematográfico, pois representa o início de uma expressiva parceira entre o cinema, os 

jogos eletrônicos e a computação gráfica. Em 2010, o filme teve uma continuação, época em 

que ocorreu também o lançamento do game que acompanha a história do filme.  

 Era um momento de franca expansão e, neste contexto a Activision havia lançado 

dois de seus mais clássicos jogos: Pitfall e River Raid. Essas ações começavam a delinear a 

indústria dos games e faziam com que mais pessoas se interessassem em trabalhar, 

principalmente, para geração de conteúdos. Do entusiasmo resultou que algumas ações 

mercadológicas foram estrategicamente mal formuladas e acabaram levando ao 

desaquecimento do mercado de games, uma marca do ano de 1984. Uma dessas ações foi o 

lançamento da versão para VCS do jogo Pac-Man. A Atari fabricou 12 milhões de cartuchos 

esperando que o sucesso fosse enorme, mas vendeu apenas 7 milhões. Dentro desse cenário e 

com o prejuízo que diversas indústrias experimentaram, um número muito grande de 

produtoras descontinuou seus negócios. De um total de cerca de 130 empresas, apenas seis 

sobreviveram a essa crise em meados dos anos 1980. 

 A Eletronic Arts (EA) vai modificar a percepção de produção de conteúdo para 

videogames. Entre as principais mudanças estavam a valorização do designer do jogo, uma 

forma de distribuição diferente para os lojistas, as caixas de jogos para computador como 

valorização do conteúdo e o uso de personalidades, como personagens principais em seus 

jogos de simulação de esporte. Nesse momento a produção do jogo também havia mudado, 

não era apenas trabalho de um engenheiro ou técnico em informática, mas de uma equipe de 

profissionais com gerência de projeto. A forma de distribuição afetava diretamente a 

formação de preço e a lucratividade das produtoras, e as alterações na caixa, como arte e 

valorização do designer, acabavam por contribuir com as questões mercadológicas no ponto 

de venda.  

 A partir do Natal de 1985, a Nintendo lança nos EUA o Nintendo Entertainement 

System (NES), que trazia inovações quanto ao processamento, imagens e um novo conceito de 

controle remoto, o pad, uma espécie de superfície em cruz que serve como direcional e, além 

disso, tem dois botões de ação. O NES vai consolidar a geração conhecida como 8-bits, apesar 

dos consoles anteriores utilizarem também um processador de mesmo poder. É dessa geração 

em diante que vamos observar o crescimento da narrativa nos jogos digitais e a criação de 

uma cultura do entretenimento, tendo como tripé os games, os quadrinhos e os desenhos 

animados.  

 Dois lançamentos da Sega, desequilibraram o mercado na década de 1980, o Master 

System (1986) e o Mega Drive (1989). Apesar da empresa ter conseguido uma fatia maior de 
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mercado, a Nintendo ainda possuía uma diferença, seu personagem mais conhecido: Mario. O 

lançamento do novo console da Nintendo incluiria, e os chefes da Sega tinham conhecimento, 

como carro chefe, uma nova aventura de seu principal mascote.  

 O lançamento do Super Nintendo vai dar início às questões contemporâneas dos 

jogos digitais. A Sega vai investir na criação de uma mascote que possa alavancar suas vendas 

e posicionar seu equipamento. Dessa necessidade é criado o porco-espinho Sonic. Ao longo 

da batalha destes dois consoles em específico, muitos personagens vão surgir, cada qual com 

sua linha específica de comunicação e de diferentes desenvolvedores. 

 A década de 1990 provavelmente tenha sido a mais produtiva em termos de 

quantidade de títulos de jogos, e tenha constituído no mundo e no Brasil um universo de 

cobertura jornalística, tanto impresso quanto nos meios eletrônicos e digitais, que deram 

visibilidade ao tema. A aceleração da informação devido a esses novos veículos e a própria 

internet que estava se consolidando, apressou o desenvolvimento de novas tecnologias para os 

jogos digitais, e no meio da década de 1990 ocorreu o lançamento dos novos equipamentos. 

 A SONY lança o Playstation. O videogame da SONY se torna o melhor 

equipamento da história contemporânea dos jogos digitais e a partir da proposta de 

processamento de polígonos para criação de ambientes em três dimensões revoluciona as 

tipologias de jogos. A sensação de imersão começa a ser trabalhada a partir da capacidade do 

Playstation. É a partir do marco de entrada desse jogo, em 1995, que as narrativas e as formas 

de interação dos jogos, bem como sua linguagem (no sentido de comunicação e não de 

computação) vão se desenvolver mais uma vez, e devido a convergência de mídias (tanto as 

digitais, quanto a digitalização das tradicionais), vai ocorrer uma hibridação de linguagens. 

Filmes, games, quadrinhos e redes comunicacionais vão popularizar equipamentos de 

entretenimento.  

 O mercado de games do meio da década de 1990 para o final assume uma nova 

configuração, a despeito de toda tradição de aparelhos entre Sega e Nintendo desde o início 

dos anos 80. A SONY se consolida com uma nova concorrente e, além disso, a Sega devido a 

sua política de manutenção de programas e equipamentos (nesse momento ainda fabricava 

Master System em alguns locais da América Latina) entra em movimento de queda. É dessa 

geração de equipamentos que vão surgir os primeiros jogos com qualidade para discussão do 

formato de um produto de mídia que consolida a hibridação de linguagens narrativas. Cabe 

ressaltar que os consoles são uma parte da história dos jogos digitais, e durante algumas 

décadas possuíam grande diferença para alguns jogos de computadores, mas essa diferença 

era variável dependendo do lançamento de cada nova geração. Atualmente essa diferença não 
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existe. Três anos após o lançamento do Nintendo 64 (N64), o novo binômio do mercado era 

Nintendo e SONY. Meses após o lançamento do aparelho, a SONY revela as características 

do seu novo console, o Playstion 2, equipado com DVD. Com ele, o mercado de games 

começa a se integrar com equipamentos de entretenimento do cotidiano, pois nele é possível 

jogar, olhar filmes e até mesmo utilizar a internet ou instalar um sistema operacional para 

utilizar o console como um computador. O novo cenário da indústria dos games vai se 

estabelecer com a chegada de novo membro, a Microsoft. A empresa já tinha uma divisão de 

jogos, mas ainda não estava inserida no mercado de consoles, e em 2002 lança o X-Box. 

 Os consoles descritos acima formam a penúltima geração até este momento. Ao 

longo de décadas, tanto os jogos quanto seus equipamentos evoluíram largamente. Nesta 

penúltima geração ocorreu a integração dos formatos digitais, ao invés de cartuchos (que já 

eram digitais), a conexão dos jogadores pela internet e as interfaces se desenvolveram de 

forma visual e técnica.  

 Com a possibilidade de jogar remotamente e em grupo, propiciadas pela internet, 

vimos surgir ainda no final do século XX os jogos denominados massive multiplayer online 

game (MMOG, nome em inglês para um "jogo eletrônico online multijogador em massa"). 

Essa categoria demarca o surgimento de espaços coletivos e massivos para interação online no 

âmbito dos jogos. Eles são massivos (permitindo que uma grande quantidade de usuários 

jogue ao mesmo tempo), lúdicos e, ao mesmo tempo, sociais (permitindo interação entre 

vários jogadores).   

 Um MMOG é um jogo eletrônico capaz de suportar centenas de milhares de 

jogadores simultaneamente. Geralmente são jogados online e apresentam pelo menos um 

mundo virtual comum. MMOGs permitem que jogadores se ajudem e compitam entre si em 

grande escala, e algumas vezes tenham interação com pessoas de todo o mundo. Incluem uma 

variedade de estilos e representantes de vários gêneros de jogos. Alguns requerem que os 

jogadores invistam muito do seu tempo no game e quase todos exigem que se pague por uma 

assinatura mensal. Ainda assim, alguns podem ser jogados de forma gratuita como os jogos 

World of Warcraft (1994) e Everquest (1999). 

 Com o advento das redes sociais abre-se um leque de outras formas dos usuários 

interagirem nos jogos utilizando ou não o auxílio de seus próprios amigos, aqueles que 

compõem sua rede social. Isso ocorreu no ano de 2009 com o lançamento do jogo FarmVille, 

no site de rede social Facebook. Esse evento marca o surgimento dessa geração de games 

denominados sociais ou casuais, os quais nos referimos nessa dissertação como jogos sociais 

digitais (JSD). O investimento das redes sociais em promover jogos que atraiam atenção de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Online
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novos participantes é o ponto principal atualmente, pois além do desenvolvimento do 

relacionamento dos participantes, promove meios de divertimento aos mesmos enquanto 

utilizam as próprias redes. Um dos grandes motivos para as pessoas começarem a jogar é 

porque veem seus amigos publicando algo a respeito, seja no mural do Facebook ou por meio 

de convites para serem também membros. 

2.1.2 Jogos Sociais Digitais – definição 

 Mas o que são exatamente os JSD? Inicialmente para discutirmos os jogos enquanto 

aplicativos de sites de redes sociais é preciso discuti-los enquanto jogos online que são 

constituídos de ambientes lúdicos onde é possível a um ator interagir com um software. 

Quando transportados para o ambiente online, esses jogos passam a ter a característica de 

conectar vários jogadores, tornando-se também sociais.  

 Para Galloway, a ação de jogar é constituída de dois elementos básicos: a estrutura 

do jogo e a apropriação simbólica desses jogos.  

 

  Sem a ação, os games permanecem somente nas páginas de um livro abstrato de regras. 

  Sem a participação ativa dos jogadores e das máquinas, os videogames existem apenas 

  como um código estático. Videogames se materializam quando a máquina é ligada e o  

  software é executado
29

 (GALLOWAY, 2006, p.2). 

 

 

 Ao estudarmos a estrutura do jogo poderemos observar a dimensão técnica que 

possibilita a emergência da dimensão social. Ao estudarmos a apropriação simbólica desses 

jogos (ou dos modos através dos quais as pessoas coletivamente constroem os sentidos do 

game) observaremos onde é construída a dimensão social. Esses dois elementos constituem o 

conjunto de ações que vão caracterizar a experiência de jogo, o universo simbólico que o 

constitui e que vai, através dele, construir também seus valores e impactos para a rede social 

onde se encontra inserido. Enquanto a estrutura do jogo propõe formas determinadas de jogar, 

a apropriação simbólica pode modificar essas pré-determinações de forma criativa. Enquanto 

a estrutura compreende categorias estáticas e fixas, a apropriação compreende práticas que 

são construídas e negociadas coletivamente. 

                                                 

29
 Without action, games remain only in the pages of an abstract rule book. Without the active participation of 

players and machines, videogames exist only as static code. Videogames come into being when the machine is 

powered up and the software is executed, they exist when enacted. 
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 Para Sueli Fragoso, jogos online são ambientes sociais que “dão suporte a interações 

humano-máquina cuja função primordial é o entretenimento” e onde “o feedback depende da 

transmissão de dados através das redes telemáticas” (FRAGOSO, 2008, p. 37). 

 Consideramos também a definição de Jull (2005), para quem “um jogo é um sistema 

baseado em regras com um resultado variável e quantificável, onde diferentes resultados 

possuem diferentes valores; o jogador exerce esforço para influenciar, e se sente 

emocionalmente ligado ao resultado; as consequências da atividade são negociáveis”. (JULL, 

2005, p. 36) 

 No livro Theory of fun, Raph Koster (2003) analisa o divertimento como o principal 

fator na criação de um jogo digital. O autor destaca o equilíbrio entre diversão e a dificuldade 

como sendo a variável que faz com que o jogador experimente o sentido de imersão no 

universo proposto. Cada movimento do controle, tomada de decisão, e apertar de botão, é um 

input, que deve ser processado pelo equipamento e devolvido a partir da tela (output). Isso se 

dá através das regras previstas na programação do jogo. 

 Santaella (2007, p. 438) tem visão semelhante ao afirmar que:  

 

O que importa em um jogo não é o realismo ou a fantasia de seu cenário e conteúdo. 

Não importa se ele está bem perto de um gênero de ficção ou se ele é tão insensato 

quanto um desenho animado. Games não precisam fazer sentido. Eles têm que entreter 

e ser divertidos. E, quanto mais a conexão entre games e jogadores é íntima, mais 

divertidos eles serão. 

 

 Para uma primeira aproximação, partindo das definições apresentadas pelos quatro 

autores citados nos parágrafos acima, destacamos como critérios para definição de um jogo as 

regras, habilidades de jogo e resultados valorados. Ainda assim simbolicamente parece que o 

escopo dos jogos digitais atrai para seu campo produtos que não preenchem necessariamente 

estes critérios, produtos que são muito próximos da gramática de simulação e interação que os 

jogos digitais permitem desenvolver, onde se destacam a cooperação (ou colaboração), a 

competição e a formação de capital simbólico. Antes de analisar a possibilidade dessa 

gramática, vamos entender os critérios que compõem um jogo digital, os quais, como veremos 

adiante, se fazem presentes na determinação de algumas estratégias de monetização.  

 As regras são fundamentais para definir as relações, o espaço, o tempo e outros 

fatores determinantes em um jogo, seja ele digital ou físico. Caillois (1990) afirma que as 

regras são o próprio jogo e aquele que as infringir de maneira a burlar o sistema passa a ser 

visto de uma forma excludente por aqueles que ainda querem se manter no estatuto do jogo. 

Comentando acerca das regras de jogo, Santaella (2007, p. 43) pondera:  
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Sem regras, quaisquer jogos de quaisquer tipos, não apenas os jogos computacionais, 

seriam impossíveis. Todo jogo começa com um conjunto de regras que guiará os 

jogadores ao longo dos diferentes estágios em direção a um alvo. Essa é a base que 

sustenta a possível estrutura e o significado de um jogo. Um jogo deve ser auto-

explanatório, e as regras são os elementos que desempenham essa função. Todos os 

jogos obviamente se desenvolvem no tempo, mas os jogos eletrônicos o fazem de tal 

modo que suas regras não precisam estar explícitas de saída; elas podem ser 

homeopaticamente inseridas ao longo da experiência de jogar. 

 

 O conflito é a base do jogo, pois qualquer situação dentro da trama necessita de uma 

motivação para acontecer, e esse começo é dado pelo conflito. Podemos perceber como ele 

pode ser frívolo, mas que existe por mais fraco que possa parecer. Em Farmville, o notamos 

presente em algumas atividades do jogo, mas fica mais evidente em alguns momentos: (1) na 

escolha do item a plantar, considerando as possibilidades que conjugam valores a pagar, a 

receber e acúmulo de pontos, (2) na administração do tempo entre plantar e colher e o uso de 

recursos para essas atividades e (3) na decisão de adquirir moedas virtuais para acelerar esse 

tempo ou evoluir nas etapas do jogo. 

 Johnson (2005) nos alerta sobre outra característica importante presente nos jogos, a 

recompensa. Segundo o autor, é o sistema de recompensa que atrai jogadores e que mantém 

seus períodos de atenção presos à tela. No mundo do jogo, a recompensa está em todas as 

narrativas e significa mais vida, acesso a novos níveis, novos equipamentos, citando alguns 

exemplos. “A maior parte do trabalho crucial no projeto da interface do jogo gira em torno do 

fato de manter os jogadores informados das recompensas potenciais disponíveis para eles e 

como, no momento, essas recompensas são necessárias” (JOHNSON, 2005, p. 30).  

 Embora não sejam considerados por muitos na indústria como um jogo e por vezes 

chamados de “joguinhos” em evidente menosprezo, os JSD apresentam características 

próprias que os aproximam dos jogos digitais massivos de múltiplos jogadores (MMOGs). 

Semelhanças entre um JSD e um MMOG podem ser confirmadas no estudo realizado por 

Santaella (2007, pp. 415-423) acerca desses últimos. Dentre elas, relacionamos o fato de 

ambos serem massivos, lúdicos e sociais. Em ambos, o usuário é obrigado a atender 

compromissos virtuais, que muitas vezes tomam o lugar de atividades no mundo real, exigem 

alguns conhecimentos específicos e principalmente o conhecimento da língua inglesa e a 

grande magia desses jogos está no fato de serem comunidades virtuais de pessoas de todo o 

globo, com desejos, anseios e objetivos.  A autora também destaca que neles se pode fazer 

amigos e inimigos, assim como também é possível ficar famoso pelo que se faz. 
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 Além do jogo propriamente dito, no qual imperam a fantasia e as estratégias, há 

também a interação entre os jogadores, cujas relações encontram na internet múltiplas formas 

de manifestação. Os mundos virtuais desses jogos funcionam como espaços de interação 

social, de modo que aquele que está imerso consegue efetivamente produzir mudanças 

naquela realidade. De fato, a ideia de viver uma segunda vida em uma realidade semelhante à 

nossa, junto com outras pessoas, é, no mínimo curiosa. Lá, são os jogadores que ditam as 

regras, criando suas próprias convenções sociais e culturais, sempre indo muito além das 

expectativas dos próprios criadores do jogo.  

 A autora relaciona as características dos MMOGs e por comparação concluímos que 

as mesmas são notadas também nos JSD: (1) Funcionam apenas online, ou seja, somente se o 

jogador estiver conectado à internet; (2) São ambientados em mundos persistentes, ou seja, 

que continuam a existir mesmo que o usuário não esteja conectado a eles; (3) São os únicos 

jogos que podem abrigar milhares de jogadores simultaneamente em um mesmo mundo 

virtual; (4) Apresentam semelhança com a realidade, embora sejam baseados em temáticas 

fictícias ou fantasiosas. Neles o jogador assume um personagem que vive em grupo, tem casa, 

trabalha, aprende novas habilidades, etc; (5) São amorfos: não têm um final definido e podem 

ser atualizados a qualquer instante, com novas aventuras, missões, personagens; (6) Como não 

têm um desfecho final ou um único objetivo principal definido, o mais importante é a 

socialização entre os jogadores e (7) Têm economia, moeda, regras sociais e culturais próprias 

que os jogadores neles inseridos devem respeitar, sob pena de serem banidos do jogo.   

  É a partir dessa comparação que defendemos que os JSD podem ser tratados como 

jogos digitais. JSD são comumente denominados jogos sociais, terminologia que também 

adotamos, mas alguns especialistas caracterizam como jogos casuais. Antes de 

prosseguirmos, cabe fazer uma reflexão sobre tais denominações no intuito de combinar as 

características apontadas nos dois casos. Utilizaremos estudo realizado por Recuero (2010b) 

que nos parece esclarecedor acerca das divergências.  

 “O jogo com aspecto social é aquele cujo sentido não é mais apenas o entretenimento 

individual, mas o coletivo, de forma a constituir-se também em um espaço de interação e 

conversação, cujo potencial é exacerbado pelos jogos online” (Ibid., p. 290). O fato de ser 

social, ou ter a função de um terceiro lugar – ou seja, lugar de lazer, longe das obrigações 

cotidianas, mais livres para interagir – pode ser o principal atrativo desses jogos. Exemplo da 

característica social dos jogos em FarmVille se manifesta nas forma como as redes sociais dos 

jogadores são diretamente envolvidas nas ações do jogo. Esse envolvimento da rede social é 

um composto de diversas estratégias estruturais utilizadas no roteiro do jogo, tais como: o 



 

 

54 

processo de envio de convites que recompensa o jogador se outros membros da sua rede 

social também passam a jogar, as ações de jogo que só podem ser desenvolvidas em equipe e 

envio e recebimentos de presentes entre os jogadores, entre outras que serão apresentadas no 

terceiro capítulo. 

 Jogos em sites de rede social são frequentemente apontados como pertencentes à 

categoria de jogos casuais devido à simplicidade de sua estrutura. São jogos que geralmente 

envolvem controles menos complicados e menor complexidade em termos de investimento de 

tempo e aprendizado no jogo. Refere-se à simplicidade do jogo e não à atitude do jogador. 

Tausend (2006) explica que mesmo um jogo casual pode implicar em uma adoção complexa e 

não necessariamente pouco comprometida ou pouco engajada. Jogos casuais fazem sucesso, 

assim, por não necessitar de um investimento tão grande por parte dos jogadores, por 

constituírem-se em jogos mais simplificados e por gerar mais rápidas recompensas para os 

usuários. Jogos em sites de rede social, assim podem ser casuais no sentido em que são 

criados para ser simples e fáceis de usar, com um roteiro pouco complexo e normalmente um 

conjunto bastante limitado de ações possíveis. São desenhados para exigir um baixo 

investimento e proporcionar retornos rápidos, como ocorre em Farmville, que possui 

mecanismos extremamente simples, que funcionam através do apontar e clicar, dispensando 

periféricos como joystick e, em alguns casos, também através do teclado. Seus roteiros são 

bastante simples e exigem pouco tempo para a compreensão do funcionamento. Ainda assim 

há tutoriais que auxiliam o jogador a se ambientar no jogo.  

 Aparentemente, duas características diferenciam os JSD dos MMOGs. A primeira se 

refere ao ambiente em que os jogos estão inseridos. No caso dos JSD só é possível sua 

existência num site de rede social, o que não ocorre com um MMOG. A segunda se refere à 

forma como o jogo é comercializado. Os MMOGs, em sua maioria, exigem pagamento de 

assinatura mensal, enquanto os JSD são gratuitos. Esse modelo é conhecido como freemium. 

Com a chamada economia da internet, esse novo modelo de negócios funciona oferecendo ao 

usuário serviços básicos gratuitamente, ao mesmo tempo em que se cobra um prêmio (valor) 

por serviços especiais ou avançados. A palavra freemium é um neologismo criado 

combinando-se os dois aspectos do modelo de negócios: free (gratuito) e premium 

(prêmio/valor). Nas páginas seguintes apresentaremos detalhes de como essa estratégia é 

aplicada aos games. 

 A indústria dos games experimentou diversos formatos e gêneros, inclusive na 

maneira de comercializar seus produtos. Nesse sentido, os JSD surgiram com a característica 

de oferta gratuita aos usuários. Por outro lado, inseridos na lógica do capitalismo, seus 
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desenvolvedores projetam maneiras de monetizar o jogo, ou seja, gerar receita financeira com 

os mesmos. Elas caracterizam as estratégias de monetização que são apresentadas ao jogador 

ao longo das narrativas de jogo e também fora delas.  

2.1.3 Monetização nos JSD 

 Historicamente, a melhor forma de gerar renda com jogos gratuitos é através da 

exibição de anúncios em banners na mesma página HTML
30

 que contém o jogo em flash
31

, 

mas fora do jogo em si. Com o tempo, essa prática evoluiu para incluir anúncios dentro do 

jogo por meio programação específica. Ao clicar nos anúncios, abre-se uma nova janela (do 

anunciante ou patrocinador) e a receita é gerada com base no número de anúncios exibidos 

(impressões) ou na quantidade de tráfego gerado (cliques). Além de apresentar anúncios 

individuais, é bastante comum que o desenvolvedor ganhe dinheiro por meio do patrocínio de 

um determinado investidor. O patrocinador inclui um link dentro do jogo, que leva o 

interessado para o seu site. É óbvio que os jogos bem sucedidos têm muito mais chances de 

encontrar clientes em potencial para os anunciantes, o que se reverte em maior sucesso 

financeiro para o desenvolvedor. Patrocinadores geralmente assumem grandes riscos, porque 

eles não podem ganhar dinheiro direto com o investimento no projeto. Às vezes, a publicidade 

em um jogo funciona bem, enquanto em outras o retorno pode ficar bastante aquém do 

esperado.  

 Ao contrário dos patrocinadores, que incorporam seus anúncios e distribuem jogos 

na internet, empresas de licenciamento muitas vezes incluem uma presença menor na 

franquia, porém, exigem que o jogo só esteja disponível em seu site. Isso geralmente melhora 

a consistência e dá visibilidade ao jogo (e à marca), tendo em vista que a empresa é capaz de 

gerar grande tráfego, segredo responsável pelo verdadeiro sucesso comercial na internet.  

 As ações de publicidade dentro dos jogos sociais geralmente têm duração entre 24 

horas e um mês. O motivo para o curto período é evitar a banalização da marca no 

jogo. Enquanto uma estratégia de marca deve ser mais extensa, as empresas que desejam um 

alto engajamento e respostas rápidas podem realizar inserções curtas. Para impedir que o 

consumidor seja sobrecarregado de informações, as agências desenvolvedoras de games 

                                                 

30
 HTML (Hyper Text Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto). Trata-se de   

uma linguagem computacional utilizada para produzir páginas na Web.  
31

 Flash (Adobe Flash) é um software utilizado geralmente para a criação de animações interativas na web, que 

vem sendo empregado largamente na produção de diversos games. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
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geralmente permitem a utilização de suas plataformas para apenas uma empresa por vez. 

Deste modo, cada marca pode interagir com os internautas sem a preocupação de outra 

companhia estar desviando a atenção do seu público. Essa medida também facilita a 

mensuração dos resultados, um desafio constante para as empresas. Medir o alcance de 

iniciativas como esta é uma questão difícil, pois o retorno muitas vezes é intangível. Não há 

embolso financeiro, mas o benefício está em permanecer na memória (e talvez no 

coração) dos consumidores, de maneira prazerosa, como uma lembrança de uma experiência 

agradável de entretenimento. Sabendo usar este canal de comunicação as empresas podem 

fazer parte do dia a dia dos clientes, reforçar seu posicionamento e criar um buzz
32

 favorável 

para as suas marcas.  

 Nos próximos anos, será cada vez mais normal ver anúncios dentro de jogos. 

Segundo a DFC Intelligence
33

, a publicidade em games vai passar de 5,7 bilhões de reais (em 

2011) para 13,2 bilhões até 2016. Especialistas afirmam que a explosão da nova mídia é uma 

tendência irreversível. Primeiro, porque a internet tornou-se veículo de massa e há o apelo das 

redes sociais. Segundo, porque nelas, além da possibilidade de identificar o público que a 

campanha vai atingir, cria-se uma experiência única para se aproximar do consumidor. “Os 

jogos são ambientes imersivos, onde o engajamento do usuário com a marca é muito grande”, 

diz Abel Reis, presidente da AgênciaClick. 

  “A venda no varejo atingiu seu pico em 2008”, diz David Cole, analista da 

consultoria. “Aos poucos, haverá um grande aumento na receita com a venda de itens virtuais 

e a assinatura de jogos.” A Microsoft percebeu essa tendência e comercializou espaço 

publicitário na versão brasileira da rede Xbox Live. Fiat e Coca-Cola se tornaram as primeiras 

empresas a anunciar nesta plataforma. 

 Além das opções de rentabilização do jogo através da publicidade, uma tradicional 

estratégia de monetização consiste em efetuar a venda direta do jogo para os consumidores, 

seja através de cobrança de download ou assinatura mensal, ou ainda combinação de ambas. 

Porém, este modelo tradicional de vendas tem se tornado menos popular nos últimos anos. 

Em parte, isso pode ser devido aos hábitos de compra dos jogadores, que evitam custos 

elevados tendo em vista as alternativas gratuitas ou baratas disponíveis online. 

                                                 

32
 Buzz significa burburinho, em português, e é uma palavra da língua inglesa. O termo é muito utilizado em 

marketing como estratégia que encoraja indivíduos a repassarem mensagens para outros, criando potencial para o 

crescimento de determinada marca, tanto na exposição como na influência da mensagem.  
33

 Publicada em 14/março/2012. Disponível em http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/uma-nova-

midia-milionaria-14032012-12.shl. Último acesso em set/2012. 

http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/uma-nova-midia-milionaria-14032012-12.shl
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/uma-nova-midia-milionaria-14032012-12.shl
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 O modelo freemium permite ao jogador experimentar o jogo completo sem o pré-

requisito de gastar dinheiro.  Por outro lado, já que os desenvolvedores não lucram com o 

download, esperam que os jogadores gastem em suas ofertas de itens virtuais. Do lado interno 

os jogos socorrem-se do princípio que permite aos jogadores jogar e entrar no mundo de jogo 

de modo totalmente gratuito, sem nunca ser abordada a questão monetária. No entanto ao 

longo do jogo vai percebendo que se quiser obter determinados itens, ou atingir determinados 

objetivos mais rapidamente, terá de pagar. Estes jogos são exímios neste campo porque criam 

uma rede muito dinâmica e contínua de reciprocidades entre o jogo e o jogador através da 

introdução constante de novos elementos e atributos que ora são oferecidos, ora sugerem um 

pagamento. Na frente externa valem-se da rede social que suporta o jogo, criando e 

provocando a reciprocidade entre os jogadores em função dos interesses exclusivos do jogo. 

A reciprocidade externa de Farmville atinge o seu ponto ótimo quando um jogador recebe um 

presente enviado por um "amigo" sem sequer ter pedido. A ação provoca a resposta 

automática de retribuição do favor. Trata-se de um comportamento que acontece por 

obrigação face ao fator de reciprocidade, e que integra as estratégias e narrativas do jogo. 

 Durante a experiência de jogo, muitas vezes entre os diversos níveis, os usuários são 

encorajados a converter dinheiro do mundo real em moeda do jogo virtual. A estratégia é 

manter o jogo divertido o suficiente para que o usuário se sinta limitado com a versão gratuita 

e passe a investir dinheiro (real) em itens que melhoram o jogo, tais como desbloqueio de 

áreas de plantio, disponibilização de sementes específicas, itens exclusivos para colecionador, 

dispositivos que aceleram a colheita, entre outros. Muitas empresas oferecem uma variedade 

de opções de pagamento, tais como sistemas de cobrança por cartão de crédito (PayPal, 

PagueSeguro) ou aquisição de cartões pré-pagos vendidos em lotéricas e bancas de jornal. 

Segundo a consultoria NewZoo, em 2012, 54% dos jogadores brasileiros ativos pagaram 

durante os jogos e o valor estimado é de US$121 por ano, por usuário
34

. Os norte americanos 

são 55% e pagam em média US$ 255
35

.   

 O site Social Times divulgou as maneiras sobre como o Facebook e os 

desenvolvedores ganhavam dinheiro com os games. De acordo com a publicação
36

, os 

                                                 

34
 Pesquisa realizada em setembro/2012 e publicada em 14/dezembro/2012. High Level game Facts from the 

Bazil National Gamers Survey. Disponível em http://www.newzoo.com/infographic-2012-brazil/. Último 

acesso em 15/fevereiro/2013. 
35

 Pesquisa realizada em maio/2012 e publicada em 05/outubro/2012. High Level game Facts from the US 

National Gamers Survey. Disponível em http://www.newzoo.com/infographic-2012-us/. Último acesso em 

15/fevereiro/2013. 
36

 Publicado em 20/maio/2011. Disponível em http://www.geek.com.br/posts/15824-games-online-e-vidas-

virtuais-invadem-a-vida-real. Último acesso em maio/2012. 

http://www.socialtimes.com/2010/03/the-economics-of-facebook-games/
http://www.newzoo.com/infographic-2012-brazil/
http://www.newzoo.com/infographic-2012-us/
http://www.geek.com.br/posts/15824-games-online-e-vidas-virtuais-invadem-a-vida-real
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aplicativos e jogos custam entre US$ 100 mil e U$ 300 mil para seu desenvolvimento. 

Entretanto, acredita-se que, em média, os usuários que pagam por bens dentro dos games 

gastam cerca de U$ 20 por mês, durante até seis meses. O FarmVille, por exemplo, possuía, 

em março de 2010, cerca de 30 milhões de usuários ativos todos os dias, o que representava 

um valor de cerca de US$ 150 milhões anuais.   

 O modelo freemium vem se firmando nos últimos anos como método de distribuição 

mais adequado para inúmeros outros produtos da indústria do entretenimento, como no 

recente simulador de voo da Microsoft, o Star Trek Online, além dos JDS. Em mercados mais 

novos como celulares e tablets, já existem aplicativos adotando a prática. O mesmo já vem 

sendo experimentado nos computadores com jogos tradicionais do tipo MMOGs que partem 

também para essa modalidade de comercialização. A lista de desenvolvedores que acreditam 

ser o modelo freemium o futuro da indústria de games inclui executivos da Sony, Nexon e 

Ngmoco’s para citar alguns. Nesse sentido, Yager Development (empresa desenvolvedora de 

jogos MMOG), por exemplo, anuncia a procura por um funcionário com o título de 

“especialista em monetização”, cujas responsabilidades incluiriam a implementação e 

manutenção de estratégias de jogo para garantir a geração de renda do início ao fim do jogo 

distribuído gratuitamente na web
37

. 

 Há vários formatos de oferta no modelo freemium. Elas invariavelmente acabam 

criando uma experiência negativa, ou mais difícil, para aqueles que não desembolsam nenhum 

valor ao longo do jogo. O método mais comum é o de atribuir tempo para execução de uma 

tarefa. Caso não queira, ou não possa esperar por aquele tempo, deve-se pagar para acelerar o 

período de duração exigido. Os que pagam têm vantagem em relação aos demais, já que seu 

jogo se desenvolverá mais rapidamente. O mesmo ocorre na oferta de itens virtuais 

específicos, garantidos somente mediante pagamento. Em jogos com estratégia de luta, por 

exemplo, uma arma mais potente pode significar vantagens no jogo, mas para obtê-la não há 

outra opção, que não seja mediante pagamento. Este problema de desigualdade nas regras do 

jogo enseja o debate semelhante ao dilema “ricos x pobres”. Àqueles que podem pagar são 

dadas condições de jogo diferenciadas, o que os coloca em vantagem junto aos demais 

participantes. Parece que os desenvolvedores vêm fomentando essa discussão, pois em seu 

entendimento, quanto maior a percepção dessa desigualdade, maiores as chances de alguém 

                                                 

37
 Publicado em 18/novembro/2012. Disponível em http://www.playstationlifestyle.net/2012/11/18/animal-

farmville-how-f2p-games-development-is-changing-for-the-worse/. Último acesso em dez/2012. 
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querer fazer parte desse grupo seleto e assim se dispor a pagar pelo privilégio. Em outras 

palavras, o desafio é fazer com que os jogadores paguem mais e por mais vezes.  

 Pelo exposto, considerando os principais aspectos delineados na indústria - com 

destaque para sua rápida capacidade de adaptação às mudanças impostas por demandas de 

qualidade e variedade de produtos - , assim como a compreensão dos modos de monetização 

praticados por desenvolvedores – sendo a adoção do modelo freemium marcante nesse cenário 

-, podemos classificar os jogos como ambientes de negócios. 

2.2 JOGOS DIGITAIS COMO AMBIENTES DE SOCIABILIDADE 

 Nesta etapa da dissertação, buscaremos elementos que nos permitam caracterizar o 

jogo como ambiente de sociabilidade, partindo de alguns estudos acerca do tema. 

Compreendemos que a sociabilidade nos dias de hoje é motivada pela necessidade de 

pertencimento e o fato de estar junto leva os indivíduos a se reunirem em redes de grupos por 

afinidade. Nesse sentido, Gisela Castro esclarece: 

 

Num mundo cada vez mais complexo, em que os tradicionais pilares e valores se 

encontram desestabilizados, as redes de contato se oferecem como porto seguro. Na 

hora da dúvida ou no momento de indecisão, recorre-se às redes de contatos com as 

quais se pode interagir constantemente em tempo real, independente dos 

constrangimentos espaciais ou situacionais (CASTRO, 2012, p. 68). 

 

 Essa complexidade que vivenciamos nos dias de hoje se faz também presente nos 

estudos de Simmel (2009). Em As grandes cidades e a vida do espírito, de 1903, o autor 

apresenta as novas metrópoles “como uma daquelas grandes formações históricas em que as 

correntes opostas que rodeiam a vida se juntam e se desdobram com os mesmos direitos” 

(SIMMEL, 2009, p. 97). Para o autor, ali era o lugar de uma nova ordenação econômica, 

como resultado do princípio da união em grupos sociais. Inicialmente pequenos e coesos, por 

natureza, necessitavam de regras para se manter, diminuindo assim as liberdades individuais. 

Com o crescimento do grupo, a tendência observada em todos os casos é das regras ficarem 

menos rígidas, dando uma maior liberdade aos indivíduos que compõem o grupo. É nessas 

diferenças e nessa diversidade presente nas metrópoles que se formam os grupos específicos, 

as tribos urbanas, os tipos sociais variados que lutam por individualidade frente às pressões 

externas. 

O estádio mais antigo das formações sociais, que se encontra tanto nas formações 

históricas como naquelas que hoje se instituem, é este: um círculo relativamente 
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pequeno, com um fechamento forte perante círculos vizinhos, estranhos ou de algum 

modo antagônicos, mas com uma união tanto mais estreita em si mesmo, que faculta 

ao membro singular apenas um espaço restrito para o desdobramento das suas 

qualidades peculiares e de movimentos mais livres, de que ele próprio é responsável 

(SIMMEL, 2009, p. 88). 

 

 Em adição, Maffesoli afirma que a “sociabilidade é uma expressão cotidiana e 

tangível de solidariedade e apresenta-se como um aspecto fundamental do estar junto” 

(MAFFESOLI, 1999, p. 71). Em sua obra No fundo das aparências, destaca que o tempo pós-

moderno baseia-se na futilidade, aparência, e banalidade de tudo que integra nossa sociedade. 

Para o autor, tais características dão razão e sentido à vida cotidiana. Outros conceitos 

abordados tratam do prazer e do desejo se estar junto sem objetivo particular ou específico. 

Nesse sentido, “experimentar junto emoções, participar do mesmo ambiente, comungar dos 

mesmos valores, perder-se, numa teatralidade geral” (MAFFESOLI, 1999, p. 163) seria o 

modo de dar sentido às coisas. Dessa forma, entendemos que experimentar algo junto pode 

ser considerado fator de socialização. 

 Nos estudos de Sueli Fragoso (2008) sobre os novos modos de relacionamento 

praticados na contemporaneidade, encontramos talvez os facilitadores dessas novas práticas. 

A autora comenta que “é com crescente frequência e desenvoltura que indivíduos 

geograficamente dispersos lançam mão das redes digitais para estabelecer um modo de 

convívio compatível com a falta de território que caracteriza o cosmopolitismo 

contemporâneo” (Ibid., p. 39). Nesse sentido podemos admitir que as mudanças tecnológicas 

que se instalam em ritmo alucinante, ao redesenhar novas dependências entre os usuários, 

afetam diretamente as formas de sociabilidade contemporânea que tem como uma de suas 

marcas a mobilidade. Mesmo virtualmente, atravessa fronteiras geográficas, culturais, 

hierárquicas e o usuário é capaz de estabelecer contatos com diversos e desconhecidos 

indivíduos. 

 Destacando a importância da “fruição lúdica”, a autora assinala que “os games online 

caracterizam-se como espaços privilegiados para a emergência de um novo tipo de 

sociabilidade, que atende à demanda por interações interculturais pela população cosmopolita 

contemporânea” (Ibid., p. 44). 

 Em FarmVille, antes de se aventurar como fazendeiro, o jogador necessita formar 

uma rede de amigos no Facebook, para que venham a integrar sua rede pessoal do jogo. Estes 

serão seus vizinhos de fazendas. Ainda que forçada pelas regras do jogo, a sociabilidade se 

desenvolve à medida em que os vizinhos participam de atividades cooperadas que geram 

recompensas aos jogadores. A melhor forma para se dar bem no jogo é ter o maior número de 
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vizinhos virtuais possível. Um vizinho em FarmVille nada mais é do que um amigo da rede 

social, também jogador,  que ajudará a evoluir da melhor forma possível e ainda servirá para a 

obtenção de alguns itens especiais e até exclusivos. Toda vez que ajudar um vizinho em 

alguma tarefa, o jogador ganha moedas. Além disso, ao ter um numero mínimo de vizinhos, 

poderá aumentar o tamanho de sua fazenda, garantindo mais espaço para suas terras, animais 

e decorações. Outra vantagem de ter bons vizinhos é que somente eles poderão ajudar a 

conseguir alguns itens especiais. Dessa forma, o jogador pode aproveitar essa amizade virtual 

para pedir itens que esteja necessitando, como materiais para terminar algumas construções. 

 O envio de presentes e o hábito de visitar outras fazendas e fornecer-lhes energia, 

também movimenta a rede nesse sentido e é mais do que uma consequência do jogo, mas uma 

necessidade para o ato de jogar. Alguns itens virtuais não são vendidos e a única maneira de 

tê-los na fazenda é recebendo de algum vizinho. Essas práticas fazem com que aquele que 

recebe um presente retribua em outra oportunidade, ou assim se espera que aconteça. Dessa 

forma, ter uma rede de amigos e saber construir e manter o bom relacionamento entre seus 

membros é fundamental para o bom andamento do jogo, o que nos sugere que o ambiente do 

jogo, sua dinâmica e as regras favorecem o desenvolvimento de práticas de sociabilidade. 

 De fato, os desafios propostos pelos jogos só permitem avanços através da 

construção de uma coletividade dentro daquele ambiente virtual. Desta maneira, os jogos 

eletrônicos são também relevantes como ambientes privilegiados para a sociabilidade 

contemporânea, reforçando aspectos como a criação de laços sociais, reciprocidade e a 

colaboração e os conflitos. A cooperação solidifica a sociabilidade na medida em que os 

membros têm a percepção de que podem contar uns com os outros.  

 Como práticas que surgem a partir das relações estabelecidas nos JSD, destacamos a 

colaboração e a competição como fundamentais para a compreensão de aspectos de 

sociabilidade ali presentes e na formação de capital social como visibilidade, reputação e 

autoridade. Passemos a estudá-las. 

2.2.1 Colaboração e Competição nos JSD 

 Para Recuero (2010b, p. 294):   

 

Apesar de casuais e sociais, os jogos, quando passam ao domínio cultural de seus 

jogadores, passam a ter outra dimensão de sentidos decorrentes das práticas sociais 

que são ali constituídas. Gera valores que vão circular nas redes sociais dos jogadores. 

Esses valores são, justamente, construídos pela emergência da apropriação. A 
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apropriação acontece através da interação coletiva entre os jogadores e vai gerar 

práticas sociais características desses jogos, bem como efeitos nas redes sociais dos 

jogadores. 

  

 Segundo a autora, trata-se de duas categorias: práticas de colaboração e práticas de 

competição. A colaboração (ou cooperação) é inerente aos jogos em sites de redes sociais, de 

forma específica, pois esta é também uma característica das próprias redes sociais. É através 

da cooperação que essas redes conseguem se estabelecer enquanto grupos, coesos e unidos. 

Assim, a própria definição do jogo, enquanto social, exige algum nível de cooperação entre os 

jogadores. Os JSD privilegiam ações cooperativas entre os jogadores e em muitos jogos, 

acontece como forma de troca. O jogador pode solicitar aos seus amigos elementos dos quais 

necessita e recebê-los. A cooperação se dá na expectativa dos demais de que, quando também 

necessitarem, receberão. Em FarmVille, pode-se fertilizar a fazenda de amigos, mas não a 

própria. A fazenda fertilizada proporciona que a colheita seja mais rápida, pois o que foi 

plantado nasce em menos tempo. Esse tipo de mecanismo estrutural também gera práticas 

cooperativas, pois os jogadores passam a adicionar ao seu cotidiano de jogo a prática de 

visitar as fazendas dos demais membros de sua rede social e fertilizar os campos, para que 

também tenha os seus fertilizados. 

 Notamos também algumas práticas colaborativas que se desenrolam fora do 

ambiente do jogo, quando, por exemplo, o jogador deixa sua fazenda aos cuidados de alguém 

enquanto se ausenta e faz o mesmo ao amigo, quando necessário. Ou seja, formas de 

cooperação emergentes, decorrentes da ação dos jogadores em construir valores e símbolos 

que vão além do jogo. 

 Ao apontarem aspectos característicos da sociabilidade presencial, que também se 

revelam integrais à sociabilidade em redes sociais, Baldanza e Abreu (2007, p. 1) destacam a 

cooperação como “manifestação mais arquetípica, mais simples e positiva da sociabilidade: 

focada na manutenção e no vínculo por si”. Os autores assinalam que “a cooperação é 

responsável pelo desenvolvimento do sentimento de pertencimento, promovendo o bem estar 

do grupo e um confortante sentimento de segurança enquanto ‘comunidade‘”(Ibid., p. 4).  

 A competição é também inerente aos JSD. Yee (2006) relaciona a competição como 

uma das grandes motivações para jogar, associada ao desejo de desafio para com outros 

jogadores. Primo (2005) relaciona a competição ao conflito. Para o autor, trata-se de um tipo 

indireto de conflito, que não visa à destruição do oponente, mas à obtenção de valores antes 

dele, ou seja, visa à superação do oponente. A competição atua através dos mecanismos 

estruturais presentes nos jogos, mas é ampliada e constituída também pelas práticas sociais. 
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Nos mecanismos estruturais ela é estimulada por elementos como a criação de rankings de 

pontuação, níveis, escassez de recursos, objetivos comuns, etc. A competição nos ambientes 

online pode, assim como em interações presenciais, causar conflito, uma vez que as pessoas 

passam a ver os demais membros do grupo como seus potenciais concorrentes. 

 Em Farmville, a competição é menos aparente que a cooperação, essa mais 

diretamente fomentada pelos desenvolvedores do jogo. Concursos que dão recompensas à 

fazenda mais bonita são exemplo de competição dentro do jogo. O placar, que atualiza o 

ranking das fazendas mais bem equipadas (aquelas que têm mais recursos acumulados 

traduzidos em quantidade de pontos e moedas), permanece na tela principal de cada jogador 

como indicador. Notamos também a competição fora do jogo. Alguns começam a construir 

suas fazendas utilizando figuras específicas, reprodução de quadros, paisagens famosas e etc, 

como se observa na Figura 4, como exemplo. Fora dali essas imagens são difundidas em 

outras ferramentas, dando origem a outras competições como a da melhor imagem de 

fazenda
38

.  

 

 

Figura 4 - Exemplo de fazenda decorada.  

FONTE: www.facebook.com 

 

                                                 

38
 Ver: http://thefacebookinsider.com/best-farmville-farms/. 

http://www.facebook.com/
http://thefacebookinsider.com/best-farmville-farms/


 

 

64 

2.2.2 Capital social nos JSD 

A apropriação simbólica é também construída em torno de valores que vão emergir 

através das práticas sociais e que também serão formados por elas. Os jogos, como 

todos os aplicativos em sites de rede social, são apropriados pelos atores com base em 

inúmeras motivações, que também giram em torno dos valores percebidos nessas 

redes. Esses valores são compreendidos como capital social. (RECUERO, 2010a, p. 

298) 

 

 Uma das lógicas de funcionamento dos JSD consiste na formação de um número de 

colaboradores, em sua maioria amigos que integram a própria rede social. Assim, muitos 

agem ativamente no sentido de ampliar sua rede de amigos conectados ao jogo para ampliar 

também seus recursos. Quanto maior a rede, maior a possibilidade de sucesso em Farmville, 

dinâmica também presente em outros jogos. Assim, podemos dizer que as conexões sociais 

entre os jogadores são uma forma de capital social. Esse valor também gera práticas de 

difusão de informações, no sentido de ampliar a rede social por meio de convites. 

 Definindo o capital social como o conjunto de recursos resultante do conteúdo das 

trocas sociais na rede, que possui aspectos coletivo e individual de modo simultâneo, ele 

também é diretamente relacionado à capacidade de interação social de um grupo e de seus 

laços sociais.   

 Segundo Bourdieu (2009, p. 2), o capital social é:  

 

conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede de 

relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e inter-

reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo como conjunto de 

agentes que não somente são dotados de propriedades comuns [...] mas também, são 

unidos por ligações permanentes e úteis.  

 

 Na visão do autor, o capital social também pode ser adquirido através da 

intencionalidade da construção da rede de conexões sociais, onde os atores agem de forma 

específica no sentido de agregar-se em redes sociais com o propósito de criar esses recursos. 

 Transferindo o olhar para o mundo dos jogos, Consalvo (2007) apresenta a noção de 

gaming capital, como aqueles valores que aparecem nos jogos, adaptável a diferentes tipos de 

narrativas, a vários tipos de jogos e com papel fundamental no desenvolvimento do jogo, 

sendo ainda passível de acumulação. Assim, encontramos a natureza do capital social através 

de sua expressão em valores como confiança, normas, informação, autoridade, sanções e etc. 

e desta forma estaria ao alcance dos indivíduos participantes do grupo. Ao mesmo tempo, ele 

se constitui a partir do compromisso mútuo e da reciprocidade entre esses indivíduos que, a 
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partir da mobilização das redes nas quais se inserem e da ativação dos vínculos entre seus 

integrantes conseguem ter acesso a bens simbólicos e materiais importantes para a 

coletividade. É exatamente a importância da reciprocidade para o capital social que torna mais 

nítida sua ligação com os laços estabelecidos dentro do grupo. “No universo do ciberespaço, 

elementos como reputação, confiança e visibilidade tornam-se importantíssimos para a 

interação, como bases de relações sociais e de redes sociais, através das quais alguém terá 

acesso a um determinado tipo de capital social” (Recuero, 2009, p. 6).  

 O acúmulo de capital social conquistado por um indivíduo depende, portanto, da rede 

de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de capital econômico ou 

simbólico que é posse exclusiva de um daqueles a quem está ligado. 

 Ellison, Steinfeld e Lampe (2007) argumentam que sites de rede social atuam 

principalmente num tipo diferenciado de capital social, o capital social de manutenção. De 

acordo com os autores, a principal apropriação de valor nesses sites está no fato de que eles 

permitem a manutenção dos laços sociais independentemente da co-presença física, 

auxiliando os atores a manter redes sociais pré-existentes.  

 Além do tamanho da rede de amigos e a qualidade das relações, uma forma de 

capital social vigente neste contexto dos jogos é a visibilidade. Quanto mais visível o jogador, 

maiores as chances de receber auxílio em seus pedidos de ganho nos jogos, por exemplo. A 

visibilidade também gera reputação, ou seja, a visibilidade nos rankings e listas de melhores 

jogadores também gera boa reputação para os jogadores. 

 Outra forma de capital é o acesso às informações, que favorece a reputação do 

jogador. A qualidade das conexões nas redes sociais pode atuar de forma definitiva no sentido 

de proporcionar acesso a informações cruciais, tais como dicas a respeito do jogo ou mesmo o 

acesso a falhas deste que permitem que os jogadores adquiram vantagens extras. É nesse 

sentido que pagar para jogar pode caracterizar negativamente o jogador.  

 

A propagação de informação na rede social e a participação ativa de seus interatores 

criam figuras mais ou menos consagradas dentro do ambiente em estudo. A 

construção de reputação é uma peça importante na estratégia de sucesso desse tipo de 

ambiente comunicacional. Ao ganhar prestígio, um usuário faz questão de divulgar 

este fato em outros núcleos digitais sociais dos quais participa, tais como: blogs, 

Twitter, Facebook, etc (MASTROCOLLA, 2011, p. 76). 

 

 O capital social, assim, é causa e consequência das práticas sociais que emergem nos 

jogos em sites de rede social. Se os integrantes do grupo não se dedicarem e não se engajarem 

em relações de cooperação e promoção do bem coletivo, o vínculo entre eles vai se 
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enfraquecer. Nas palavras de Recuero (2009, p. 5), “sem investimento, os laços sociais 

tendem a enfraquecer com o tempo, depreciando o capital social de um determinado grupo”. 

Desta forma, compreendendo como as práticas de colaboração e competição contribuem para 

o estabelecimento de formas de capital social que favorecem as relações entre os indivíduos-

jogadores, caracterizamos o jogo como ambiente de sociabilidade.    

2.3 ALÉM DA DIVERSÃO E DO PASSATEMPO: O ENTRETENIMENTO  

 Tendo conceituado o JSD como ambiente comunicacional, de sociabilidade e de 

negócios podemos compreender sua participação no cenário contemporâneo enquanto agente 

na criação de uma cultura própria. Então porque as pessoas dedicam ou investem horas de 

seus dias na prática de atividades lúdicas como os jogos? Por diversão, passatempo ou 

também porque os jogos são atraentes? Porque acham os jogos divertidos? Por que os jogos 

cativam? Talvez não exista uma resposta para essas indagações ou talvez ela não seja única. O 

fato é que as pessoas jogam e as pesquisas até aqui apresentadas confirmam esse 

entendimento.  

 Ressaltamos que, partindo da linha de pesquisa na qual se insere nossa dissertação e 

que abarca as lógicas de produção, não é escopo desse trabalho investigar o jogo do ponto de 

vista da recepção junto aos usuários. Interessa-nos saber que as pessoas jogam e que algumas 

delas se dispõem a pagar por isso. Esse esforço coloca a indústria dos JSD em posição de 

destaque junto à indústria de games e fomenta nossa investigação acerca das estratégias 

utilizadas pelos desenvolvedores para garantir que esse consumo continue e se intensifique. 

 No entanto interessa-nos trazer como elemento teórico alguns estudos que tratam da 

cognição em jogos, o que irá reforçar nossa compreensão do sucesso que os JSD 

experimentam em termos de audiência evidenciando os aspectos cognitivos estimulados pelos 

games que devem ser contemplados pelos desenvolvedores dos jogos em sua lógica de criação 

de produtos. Tais aspectos também estão presentes nas estratégias de monetização estudadas 

nesta pesquisa. 

  Para Gonzalo Frasca (1999), o jogo eletrônico tem um aspecto cognitivo muito forte. 

Ele é um produto cultural complexo e permite pensar o mundo em que vivemos. Os jogos são 

importantes como meio para criar situações onde o jogador tenha que tomar decisões e 

desenvolver certas competências, como a de seleção de alternativas, colocando em prática o 

conhecimento e as estratégias de que dispõe. Pela via do entretenimento, certos jogos 
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permitem a resolução de desafios no plano simbólico e isso pode estimular novos meios de 

expressão e interação.  

 

Produtos de entretenimento atuais parecem demandar não apenas atividades mentais, 

mas também a ação do corpo e de formas cognitivas, irredutíveis às habilidades 

conteudísticas pelas quais julgamos a cultura de massa tradicional. Por se tratar de 

habilidades que requerem capacitação em diversas áreas, decidimos denomina-las 

competências cognitivas (RÉGIS, 2008, p. 35). 

 

 De fato, debates a cerca do desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas no 

ato de jogar têm sido recorrentes no meio acadêmico. Johnson (2005) assume posição de 

defesa contra o estereótipo de que os videogames tornam as pessoas menos inteligentes. 

Analisando a quantidade de fatores com que um jogador tem que lidar para jogar, fora o 

número de cálculos e o constante controle de atualização destas variáveis, o autor percebe um 

universo distinto da mera diversão despretensiosa. Afirma que os jogos digitais atuais são 

mais complexos que os seus predecessores e auxiliam no aperfeiçoamento das faculdades 

cognitivas e não o contrário. O entretenimento atual gera um trabalho cognitivo ao invés de 

passar lições de vida e esses ensinamentos cognitivos são a forma de colaboração para o 

desenvolvimento mental da sociedade. 

 Para o autor, jogos nos forçam a tomar decisões, fazer escolhas, priorizar e elaborar 

estratégias, sendo que essas decisões por elas próprias são baseadas em duas modalidades de 

trabalho intelectual que são fundamentais ao aprendizado colateral do ato de jogar e que ele 

denomina de sondagem e investigação telescópica. 

 

Você se senta em frente ao computador e pergunta: “O que devo fazer?” Os jogadores 

habituais na sala têm que explicar: “Você tem que descobrir o que deve fazer”. Você 

tem que sondar as profundezas da lógica do jogo para entendê-lo e, como na maioria 

das expedições investigativas, você obtém resultados por meio de tentativa e erro, 

tropeçando nas coisas, seguindo intuições (Ibid., p. 35). 

 

 Dessa maneira apresenta seu entendimento do significado do ato de sondagem num 

game, reforçando que muitas vezes, os não-jogadores, geralmente, imaginam que dominar um 

jogo é principalmente uma questão de aprender a teclar os botões mais rapidamente, o que 

sem dúvida explica todos os clichês de “coordenações visual e motora”. Mas para muitos 

jogos populares, a chave fundamental para o sucesso está na decifração das regras e não no 

manuseio das alavancas de comando. 

 Com relação à investigação telescópica, definida como o trabalho mental de 

gerenciar objetivos simultâneos e organizá-los hierarquicamente na sequência do jogo, o autor 
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considera que “tem tudo a ver com ordem, não caos; tem a ver com construir a hierarquia 

adequada de tarefas e evoluir através delas na sequência correta. Tem a ver com perceber 

relações e determinar prioridades” (Ibid., p. 44). A alusão ao telescópio vem da maneira como 

os objetivos sequenciais de jogo se aninham um dentro do outro como um telescópio 

desmontado. 

 Segundo Johnson, que defende que os jogos estão se tornando mais desafiadores, a 

tendência secular é na direção de maiores demandas cognitivas, mais profundidade e mais 

participação. E afirma: “Os jogos estão se tornando mais desafiadores porque há incentivo 

econômico em torná-los mais desafiadores – e esse incentivo existe porque nossos cérebros 

gostam de ser desafiados” (Ibid., p. 146). 

 Gee (2003) é um dos pesquisadores principais da corrente que defende um olhar mais 

apurado sobre o tema. O autor relaciona formas de aprendizado ativas que ocorrem durante 

uma partida. Para ele, o jogador aprende a partir da experiência, pois observa e age com 

relação aos fatos do universo de jogo a partir da imersão. Como consequência, amplia seu 

potencial de união e colaboração com grupos de afinidade que jogam o mesmo jogo e através 

de uma comunicação mais intensa e um senso de comunidade mais proativo aprimora 

habilidades no jogo. Além disso, aprende a pensar sobre as relações simbólicas propostas 

pelos domínios do jogo, bem como se tornar ativo em relação à sociedade.   

 Ao estudar como se processam habilidades e capacidades cognitivas em games, as 

pesquisadoras brasileiras Régis e Perani (2010, p. 125), concluem: 

 

As práticas socioculturais relacionadas pelos pesquisadores da Cibercultura – 

participação ativa, aprendizagem e sociabilidade - envolvem amplo repertório 

cognitivo: capacidades sensoriais, linguísticas, criativas e sociais, além das atividades 

relacionadas às formas de inteligência tradicional como lógica, tomada de decisão, 

resolução de problemas, análise, capacidade associativa e reconhecimento de padrões.  

 

 Na visão das autoras, evidenciar os aspectos cognitivos estimulados pelos 

videogames nos instiga a repensar o status do entretenimento na cultura contemporânea. 

Quais são as competências/habilidades cognitivas requeridas pelas práticas de comunicação e 

de entretenimento contemporâneos? 

 Em FarmVille, podemos relacionar alguns processos que ilustram o entendimento 

apresentado pelos autores acima citados. Noções como o aproveitamento de espaço físico, 

decoração, plantio e colheita, contabilidade, agricultura e pecuária, são alguns a mencionar. 

 A construção de identidades a partir dos jogos digitais é também uma característica 

notada nos JSD. Assumir a identidade de fazendeiro em FarmVille significa, mais do que ter a 



 

 

69 

representação gráfica em tela, investir tempo e conhecimento para ações que são atribuídas ao 

proprietário de uma fazenda, tais como plantio, colheita, estocagem de alimentos e 

benfeitorias relacionadas. Para Turkle (1997), a cultura da simulação afeta nossas ideias sobre 

mente, corpo, eu e máquina, erodindo as fronteiras entre real e virtual, animado e inanimado, 

eu unitário e múltiplo.  

 O escopo deste trabalho permite direcionar o olhar para as capacidades e habilidades 

cognitivas e para os aspectos de sociabilidade em jogos. “Diversão, escapismo, 

competitividade, desafio e dependência dos relacionamentos criados no contexto do jogo” são 

algumas das razões atribuídas pelo pesquisador finlandês Marko Siitonen (2007, p.76) sobre a 

preferência por jogos sociais. O autor acredita que, embora na maioria das vezes a 

sociabilidade sozinha não explique a escolha de uma pessoa por um jogo de múltiplos 

jogadores, ela é fator integral da experiência desse tipo de jogo para a grande maioria dos 

jogadores.  

  

Resumo do capítulo 

 

 Nosso objetivo nesse capítulo era caracterizar os JSD como ambiente de negócios e 

de sociabilidade. Compreendendo como a indústria se organiza e focando os métodos de 

cobrança e monetização utilizados, evidenciamos o caráter de geração de negócios para 

desenvolvedores, proprietários de redes sociais, empresas que fazem publicidade e até para o 

próprio usuário. Analisando as práticas sociais emergentes nas inter-relações entre os 

usuários, com destaque à colaboração e competição, reforçamos aspectos de sociabilidade 

também presentes. Por fim compreendemos que jogar vai muito além da diversão e envolve 

competências cognitivas importantes para o desenvolvimento de estratégias. Não devemos 

tratar os jogos como passatempo apenas, mas como novas maneiras de interação entre seus 

utilizadores e de circulação de informações. Estes aplicativos têm características próprias, 

trazem cada vez mais usuários para as redes sociais e fazem com que essas pessoas aumentem 

a média de tempo que passam nas mesmas. E isso se torna um fator motivador para os 

desenvolvedores criarem produtos cada vez mais adaptados às demandas do consumidor. A 

forma como os JSD vêm sendo apropriados em sites de redes sociais e como tal apropriação, 

que acontece tanto pelo viés dos produtores de conteúdo como por parte dos usuários, acaba 

por modificar o próprio modo pelo qual o capital simbólico transita por tais redes, enseja a 

indústria a investir cada vez mais em produtos que cumpram essas exigências.  
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CAPÍTULO 3 - ESTRATÉGIAS DE MONETIZAÇÃO EM JOGOS SOCIAIS 

DIGITAIS 

 Na Introdução desta dissertação definimos como objetivo geral avaliar de que 

maneira os desenvolvedores se utilizam de estratégias para rentabilizar JSD oferecidos 

gratuitamente aos jogadores. Como objetivos específicos, foram definidos: (1) identificar, 

mapear e enumerar as principais estratégias de monetização presentes no jogo social digital 

gratuito e (2) verificar como essas estratégias são apresentadas aos jogadores, dentro da 

dinâmica do jogo. 

 Tendo construído, ao longo dos dois capítulos anteriores, pilares teóricos que nos 

permitiram compreender os jogos no contexto da contemporaneidade e qualificá-los como 

ambiente comunicacional, de sociabilidade e de negócios, dedicaremos o capítulo final dessa 

dissertação à apresentação dos resultados e análises das pesquisas empíricas realizadas, seu 

percurso e justificativas efetuadas.  

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que lança mão de uma 

metodologia transdisciplinar e que tem na observação participante uma proposta de conduta 

analítica. Para o melhor aproveitamento da pesquisa, o pesquisador realizou exploração do 

campo previamente à sua inserção. Nesse estágio inicial, procurou complementar seus 

conhecimentos sobre o objeto a ser estudado através de leituras, participação em Congressos e 

outros eventos acadêmicos, interação com colegas pesquisadores e acompanhamento de 

notícias ao longo de seis meses anteriores ao início da mesma. Esses esforços foram no 

sentido da criação de uma “sensibilidade”, que é assim interpretada por Fragoso, Amaral e 

Recuero (2011, p. 106):  

 

Trata-se de um processo de sensibilização do pesquisador para com as informações 

que os dados estão oferecendo. Isso significa que o pesquisador precisa, também, 

exercitar sua capacidade de perceber as idiossincrasias oferecidas pelo campo 

empírico, questionando-se permanentemente e construindo uma sensibilidade para a 

pesquisa.  
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 Desta forma, realizamos pesquisa exploratória no período de março a maio de 2011, 

que consistiu em pesquisa bibliográfica e observação de alguns jogos, o que nos permitiu 

ajustar o objeto de pesquisa e construir objetivos, questões e hipóteses que seriam estudadas.  

 Posteriormente, para o cumprimento dos objetivos propostos, foram adotados os 

seguintes procedimentos para a coleta e análise de dados: 

1. Pesquisa bibliográfica a partir da obra de autores em livros, artigos, dissertações e 

teses.  

2. Pesquisa midiática através do acompanhamento e mapeamento de sites, blogs, jornais 

e revistas especializadas.  

3. Pesquisa documental com dados disponibilizados por agências de pesquisa e órgãos 

reguladores. 

4. Pesquisa empírica: Observação participante do pesquisador como jogador em 

FarmVille. 

5. Pesquisa empírica: Observação não-participante de três jogadores em FarmVille. 

6. Pesquisa empírica: Análise do site www.farmvillefeed.com.br 

   

 A pesquisa bibliográfica teve um duplo objetivo. O primeiro foi levantar e conhecer 

o atual estado do conhecimento acerca do tema da pesquisa e suas interconexões com outros 

campos de saber. O segundo foi construir embasamento teórico necessário para a 

compreensão dos fenômenos estudados. Referências bibliográficas foram selecionadas 

considerando a pertinência para o trabalho, indicações da orientadora e demais docentes do 

Programa, focando em autores legitimados nos campos da Comunicação, Consumo, Ciências 

Sociais e Games.  

 A pesquisa midiática, realizada de forma sistemática durante toda a duração da 

pesquisa, consistiu no acompanhamento de notícias em revistas, jornais, sites e blogs com 

conteúdo relevante sobre o mundo dos games. Esse acompanhamento nos permitiu fazer 

aproximações com o objeto de estudo que foram fundamentais para evidenciar a importância 

dada ao tema pela mídia contemporânea. Além de mapear os principais aspectos 

quantitativos, tais como audiência, tempo de utilização de jogo e receitas financeiras, a 

pesquisa revelou o ritmo frenético com que a indústria vem se apropriando do fenômeno dos 

jogos em redes sociais na internet e nos indicou que o ato de jogar vai muito além da diversão, 

envolvendo importantes aspectos de negócios, frequentemente negligenciados nos estudos da 

Comunicação. 
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 A pesquisa documental contribuiu para este trabalho por oferecer fontes de 

informações baseadas em dados primários advindos de órgãos públicos, associações e 

relatórios publicados por institutos de pesquisa sobre indicadores econômicos e 

quantificadores de audiência. Na ausência de órgãos reguladores específicos para esse tipo de 

atividade, dados como faturamento e lucro das empresas produtoras de games, por exemplo, 

são de difícil obtenção e confirmação. No entanto, como nosso objetivo através desses dados 

é confirmar a pujança dessa indústria, acreditamos que os mesmos foram úteis e 

esclarecedores nesse sentido. 

 A observação (participante e não-participante) do jogo selecionado como corpus foi 

a opção metodológica escolhida para a parte empírica da pesquisa. Desta forma, buscamos 

identificar as estratégias de monetização utilizadas pelo desenvolvedor do jogo selecionado, 

bem como o modo como são apresentadas nas narrativas do game. Nossa opção pelo método 

de observação participante foi em decorrência do próprio objeto a ser estudado e sua dinâmica 

de interação entre os usuários/jogadores. A observação participante supõe a interação 

pesquisador/pesquisado. No presente estudo, o pesquisador participou ativamente das 

interações do grupo como usuário/jogador, com o olhar direcionado para a apresentação das 

estratégias comunicacionais de monetização presentes nas telas do jogo. Desta forma, 

entendemos que a observação participante contribuiu também para a própria confirmação de 

definição mais precisa do objeto estudado, na medida em que o pesquisador vivenciou o 

campo e participou de suas interações. 

 O estudo é complementado com a análise de site dedicado a fornecer dicas de jogo e 

onde promoções de venda de itens virtuais são apresentadas. Embora existam outros sites com 

propósito e formato semelhante, tomamos o cuidado de selecionar um em que a gestão e 

desenvolvimento era responsabilidade de autor legitimado pelo desenvolvedor do jogo. 

3.1.1 Fase exploratória – preparação, execução e resultados 

 Iniciaremos justificando a escolha do tema dessa pesquisa, bem como seus 

desdobramentos e ajustes finais. Considerando nossas inquietações e percepções acerca dos 

aspectos gerados pela presença da tecnologia no cotidiano e das práticas sociais relacionadas 

às interações entre usuários e esses aparatos, demonstramos interesse em estudar aspectos da 

cultura digital na contemporaneidade. Realizamos então uma pesquisa exploratória, que teve 

início na fase de aprimoramento de nosso pré-projeto, entre os dias 20 e 30 de março de 2011 

e que consistia em pesquisa bibliográfica, com a leitura de alguns trabalhos realizados por 
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estudiosos do campo. Como complemento, no mesmo período, foi realizada pesquisa 

midiática em busca de notícias relacionadas ao tema “cultura digital”.  

 Como resultado, fomos instigados pela presença dos jogos digitais em variados 

debates que emergiam no meio acadêmico em relação à relevância dos mesmos enquanto 

objeto de estudo. Entre eles, discutia-se a utilização dos jogos por crianças e jovens, seus 

impactos cognitivos, a questão da violência de algumas narrativas, aspectos de linguagem e o 

papel do jogo como mídia. Foi neste último tema que centramos a busca por um recorte mais 

adequado aos nossos interesses e que gerasse contribuições relevantes para o campo. 

Comunicação e Consumo em jogos digitais foi então o novo recorte que demos ao estudo.  

 Tomando como base a linha de pesquisa na qual nosso tema se inseria - Lógicas da 

produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo - direcionamos nosso olhar para 

identificar de que maneira os desenvolvedores de jogos digitais faziam uso dos mesmos como 

ambiente comunicacional e de geração de negócios. Partimos da análise das estratégias 

pertinentes ao plano da produção, aí incluídos seus sistemas e processos produtivos, bem 

como suas lógicas narrativas a partir da interface comunicação/consumo . Estudando as 

condições e lógicas de produção e suas relações com os processos comunicacionais e de 

consumo que caracterizam a sociedade contemporânea, surgem reflexões sobre a relação entre 

entretenimento, tecnologias e digitalização da cultura.  

 Com essas informações como foco, nova pesquisa midiática foi realizada na primeira 

quinzena de abril de 2011. Nesse momento, chamou nossa atenção o fenômeno dos jogos 

sociais digitais (JSD). 

 Notícias davam conta da rápida ascensão dessa indústria, relacionando dados de 

receitas financeiras auferidas e número de usuários/jogadores que os utilizavam de forma 

intensa, incorporando-os às demandas do cotidiano e fazendo emergir uma cultura própria. 

Enquanto alguns estudiosos defendiam os JSD como futuro da indústria de jogos, outros 

revelavam ceticismo e atribuíam adjetivos pejorativos condenando os mesmos a um modismo 

de reduzida duração. Esse foi um primeiro recorte para nosso objeto de estudo: as lógicas e 

estratégias de produção nos JSD. 

 Por fim, e motivados em conhecer detalhes sobre essa modalidade de jogo, mais uma 

vez ajustamos nosso olhar e desta vez encontramos algo que suscitou dúvidas e inquietações: 

Os lucrativos JSD eram oferecidos gratuitamente aos usuários. Sendo assim, uma questão 

fundamental se fez presente: Se os jogos são oferecidos gratuitamente, de que forma os 

desenvolvedores geravam as receitas financeiras divulgadas e que garantiam seu sucesso 

comercial? De que maneira os usuários/jogadores geravam receita financeira se a oferta era 
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gratuita? Em outras palavras, que estratégias de monetização eram empregadas? E de que 

modo acontecia essa oferta? 

 Convencidos, através das primeiras notícias coletadas na mídia, de que a pujança do 

setor era evidente, mas não responderiam nossas indagações, julgamos necessário participar 

das dinâmicas do campo experimentando um jogo como jogador. Sem ser consumidor de 

jogos e não tendo até então desenvolvido o hábito de jogar, o pesquisador iniciou uma 

interessante e prazerosa aventura no mundo dos JSD. 

 Para definição do corpus dessa fase da pesquisa, optou-se, a princípio, em observar 

dois jogos: FarmVille e Mini Fazenda . Ambos rodam numa mesma plataforma de rede 

social: o Facebook. São desenvolvidos por empresas distintas: Zynga e Vostu, 

respectivamente.  A seleção dos jogos levou em consideração o grande volume de jogadores 

que cada um deles reunia, o que permitiria observar um maior número de interações. A 

decisão por observar jogos desenvolvidos por empresas diferentes enriqueceria a 

possibilidade de observação de diferentes estratégias de monetização, além das similaridades 

que eventualmente poderiam ser também identificadas. A nosso ver, o fato de pertencerem à 

mesma plataforma de rede social apenas facilitaria a realização da pesquisa, considerando o 

tempo para execução e por entender que a definição das estratégias de monetização estão 

relacionadas ao desenvolvedor e não à plataforma que hospeda o jogo. Tais impressões se 

mostraram incorretas à medida em que avançávamos na pesquisa empírica de observação 

participante desses jogos, o que ocorreu em julho de 2011. Primeiro, porque não tínhamos a 

sensibilidade de como o tempo de jogo é fundamental para o seu desenvolvimento, 

descartando de imediato a possibilidade de se observar dois jogos. Segundo, porque embora 

as estratégias possam ser diferentes para cada desenvolvedor, apresentam a mesma lógica de 

funcionamento por estarem no mesmo site de rede social. Por isso, optamos em ter apenas um 

jogo como corpus. 

 O jogo selecionado, FarmVille, foi escolhido por se enquadrar na classificação de 

JSD e por utilizar como formato de comercialização o modelo freemium
39

.  Liderou por um 

período de tempo considerável o ranking dos mais jogados em Facebook, chegando a ter 83 

milhões de usuários ativos por mês. FarmVille representa adequadamente a dinâmica da 

indústria de jogos: rápido crescimento, seguido de fase de declínio quando os jogadores 

passam a se interessar por outros títulos. Apesar disso, em 2011 o jogo ainda apresentava 

                                                 

39
 Conforme estudado no capítulo 2. 
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média importante de 36 milhões de jogadores ao mês
40

. No Brasil ainda é um dos dez mais 

jogados em Facebook. O jogo se enquadra na categoria de JSD, uma vez que há necessidade 

de formação de uma rede social exclusiva de jogadores que fazem parte da rede social do 

usuário/jogador. Sendo assim, FarmVille apresenta as características que foram estudadas no 

capítulo dois dessa dissertação.  Vale apontar que em junho de 2012 nova versão do jogo 

entrou no mercado, o FarmVille2. Assim como o anterior é atualmente o jogo de maior 

sucesso da sua desenvolvedora, a Zynga. A nova versão (sequela
41

, na linguagem dos 

desenvolvedores) traz como diferencial o design em 3D (terceira dimensão), mantendo a 

mesma dinâmica do game anterior. Embora não tenha alcançado o recorde de usuários de seu 

antecessor, possuía em novembro de 2012 consideráveis 52 milhões de utilizadores ativos
42

. 

A lógica do jogo permanece a mesma em FarmVille (FV) e FarmVille2 (FV2).  

 O segredo de FarmVille está na sua simplicidade e praticidade. O jogo entrega, em 

doses homeopáticas, todas as noções básicas que o jogador precisa para se tornar um 

fazendeiro. O principal objetivo no game é gerenciar uma fazenda virtual, com o maior 

número de terras, plantações, construções e decorações que conseguir adquirir. Em sua 

empreitada, além de ter que cuidar da terra (que precisará ser arada e fertilizada sempre que 

estiver plantando algo), o jogador terá que cuidar de animais como cavalos, vacas, porcos, 

galinhas e até mesmo abelhas. Como ferramenta, deverá contar com a habilidade em 

determinar qual tipo de semente deve plantar e como cuidará de seu cultivo, que pode se 

perder caso o tempo de colheita seja ultrapassado.  

 O usuário também tem que enfrentar o dilema de como organizar sua fazenda de 

forma que comporte tanto as terras quanto animais e árvores, mas principalmente as 

decorações e construções como casas, galinheiro, estábulos para cavalos, colmeias, entre 

outros. O jogo se desenrola em tempo real e pode ser retomado de onde se parou. Caso o 

jogador deixe de colher o que plantou  após o horário limite, terá grandes chances de perder a 

produção e o dinheiro que investiu ao comprar as sementes. Todo o trabalho na fazenda 

depende do esforço e dedicação. Porém, o jogador terá ajuda de vizinhos (outros jogadores e 

seus amigos de Facebook), que poderão fertilizar as suas terras, presenteá-lo com itens 

                                                 

40
 Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/cpnheca-os-10-games-sociais-mais-populares-

do-facebook.html. Último acesso em out/2012. 
41

 Sequela é um termo traduzido do inglês sequel, cujo significado é sequencia, continuação (de uma história, 

filme, música, etc.). Em videogames, o termo começou a ser empregado com o lançamento de Super Pac-Man 

em 1982, continuação do predecessor Pac-Man. Com o aumento dos custos de produção, as sequelas de jogos 

têm se tornado estrategicamente importantes para a indústria já que permitem a (re)utilização de códigos e 

gráficos já elaborados para o produto anterior. 
42

 Publicado em 18/outubro/2012. Disponível em http://www.eurogamer.pt/articles/2012-10-18-farmville-2-e-o-

mais-jogado-no-facebook. Último acesso em jan/2013. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/cpnheca-os-10-games-sociais-mais-populares-do-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/cpnheca-os-10-games-sociais-mais-populares-do-facebook.html
http://www.eurogamer.pt/articles/2012-10-18-farmville-2-e-o-mais-jogado-no-facebook
http://www.eurogamer.pt/articles/2012-10-18-farmville-2-e-o-mais-jogado-no-facebook
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virtuais e até ajudar em desafios de plantio em equipe. Como recompensa pela colheita 

madura, o jogador ganha tanto moedas no jogo (FamVille Cash, FarmCash ou FV) quanto 

pontos de experiência (XP). A acumulação desses pontos serve para aumentar o nível de jogo 

(nível 100 não é o máximo, mas é o único que apresenta alguma novidade no momento). 

Segundo os desenvolvedores, os usuários levam em média um ano com dedicação constante 

para alcançar esse nível
43

. Quanto maior for o nível, melhores ofertas estarão disponíveis no 

mercado virtual do jogo e maiores serão as opções de plantio, animais e quaisquer outros 

objetos e construções disponíveis para a fazenda.  

 Líder desse segmento, a desenvolvedora do jogo, a Zynga
44

, foi fundada no ano de 

2007 e cresceu à medida que o Facebook se popularizava pelo mundo, usando mensagens 

automáticas trocadas entre os usuários para espalhar seus jogos mais famosos, como 

FarmVille, CityVille, Mafia Wars e Zynga Poker. Seu lema é até hoje "conectar o mundo 

através dos jogos". A Zynga tem 80% de sua renda baseada na rede social Facebook, sendo 

que 15% da receita dessa rede social é gerada pelos JSD desenvolvidos pela empresa
45

. Numa 

estratégia de diminuição da dependência a essa rede social, a empresa lançou em 2012 uma 

rede própria, permitindo que os usuários joguem sem necessidade de estarem logados na 

Facebook. 

 Citando mais uma vez Fragoso, Amaral e Recuero (2011), entendemos que o recorte 

utilizado e o corpus selecionado nessa fase exploratória, propiciaram a oportunidade de 

observação do emprego das estratégias de monetização pelos desenvolvedores do jogo 

selecionado. 

 

A pesquisa qualitativa visa uma compreensão aprofundada e holística dos fenômenos 

em estudo e, para tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico, 

notadamente na pesquisa social. Nesse contexto, o número de componentes da amostra 

é menos importante que sua relevância para o problema de pesquisa, de modo que os 

elementos da amostra passam a ser relacionados deliberadamente, conforme 

apresentem as características necessárias para a observação, percepção e análise das 

motivações centrais da pesquisa (Ibid., p.67). 

                                                 

43
 Dado disponível na Revista Guia do Fazendeiro Virtual, p. 5. 

44
 Mais informações podem ser obtidas em www.zunga.com 

45
 Disponível em http://www.tecmundo.com.br/facebook/33471-facebook-e-zynga-terao-parceria-rompida-em-

2013.htm#ixzz2JJ0ZrHlO. Último acesso em jan/2013. 

http://www.zunga.com/
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3.1.2 Pesquisas empíricas – preparação e execução 

 Com as definições obtidas na fase exploratória, ajustamos o foco das pesquisas 

midiática e documental e passamos à coleta sistemática de notícias sobre a indústria de JSD 

delimitando sua duração entre os meses de maio de 2011 a dezembro de 2012. 

 Com a definição do corpus, iniciamos a pesquisa empírica de observação que seguiu 

as seguintes etapas: 

(1) Tendo entrado no Facebook em maio de 2011, exclusivamente para realização da 

pesquisa, percebemos que sem uma rede de amigos robusta seria pouco produtivo 

participar de FarmVille como jogador. Visando criar condições favoráveis ao jogo, até 

setembro de 2011, o pesquisador se dedicou a formar uma rede de amigos no site da 

rede social. 

(2) Na sequência e com os principais objetivos delineados, o pesquisador realizou 

cadastro no jogo selecionado e iniciou o processo de observação com participação 

ativa como jogador. A partir desse momento realizou-se um trabalho de observação e 

coleta de dados que perdurou por dois meses e indicou limitações quanto ao avanço do 

pesquisador a etapas de jogo mais avançadas. Decidiu-se então pela alteração da 

metodologia de observação. 

(3) Entre os meses de setembro a dezembro de 2012, o pesquisador se dedicou a observar 

outros jogadores em FarmVille. Para tanto selecionou três, que se encontravam em 

estágios diferentes do jogo, e observou cada um deles em duas ocasiões diferentes, 

uma hora em cada observação, totalizando seis horas de observação do jogo. 

(4) Tendo emergido dessas últimas observações, o pesquisador selecionou o site 

www.farmvillefeed.com.br para análise mais detalhada, o que ocorreu nos meses de 

dezembro de 2012(seleção da amostra) e janeiro de 2013(análise do conteúdo). Tal 

site fora utilizado pelos jogadores observados para busca de dicas, promoções, sorteios 

e ofertas variadas. 

  

 Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador permaneceu atento às 

questões éticas de sigilo e confidencialidade que viessem a surgir. 

http://www.farmvillefeed.com/
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3.2 PESQUISAS EMPÍRICAS - RESULTADOS 

 A seguir, apresentamos os principais resultados das pesquisas empíricas realizadas, 

definidas e preparadas conforme descrito acima. 

3.2.1 Pesquisas midiática e Pesquisa documental 

 O período para coleta de dados da pesquisa midiática e da pesquisa documental 

compreendeu os meses de maio de 2011 a dezembro de 2012. Através de extensa cobertura 

midiática em jornais, revistas, sites, blogs e pesquisas de mercado, que geraram um total de 

aproximadamente 500 inserções, dividimos em quatro grupos que tratavam de temas 

semelhantes. Para cada grupo, selecionamos algumas notícias, às quais se encontram 

resumidas nos Apêndices dessa dissertação. De modo representativo, os grupos foram 

definidos por abordarem os seguintes temas:  

 

(1) Notícias que tratam de características e movimentos da indústria (vide Apêndice 1 – 

Características da Indústria), tais como empresas que foram criadas, movimentação da área de 

recursos humanos na contratação de profissionais e criação de cursos de capacitação. As 

notícias selecionadas demonstram a pujança financeira da indústria que pode ser confirmada 

através de exemplos de fusões, aquisições, denúncias de fraude e resultados financeiros 

divulgados.  

 

(2) Iniciativas relacionadas à utilização dos JSD como ambiente para estratégias de 

divulgação e consolidação de marcas (vide Apêndice 2 – Publicidade em Games). São 

exemplos de ações desenvolvidas por empresas para divulgação de produtos e marcas. 

 

(3) Notícias de lançamento de títulos em games. (vide Apêndice 3 – Lançamento de 

Produtos). Percebemos um volume considerável de jogos lançados no período da pesquisa. 

Dentre eles destacamos alguns que demonstram maneiras de como os jogos se apropriam de 

práticas sociais e reproduzem situações cotidianas. 
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(4) Estratégias complementares de monetização tais como facilidades para pagamentos online 

foram agrupadas nesse item (vide Apêndice 4 - Aspectos de monetização). Trata-se de 

exemplos de ações que potencializam a monetização dos jogos. 

  

 Ressaltamos que algumas notícias e dados de pesquisas realizadas por entidades 

legitimadas pelo campo (sobretudo informações quantitativas relativas a faturamento, receitas 

financeiras e quantidade de usuários) foram utilizados ao longo da dissertação, em momentos 

que julgávamos oportuna a sua apresentação para exemplificar ou esclarecer e reforçar 

alguma ideia em desenvolvimento. Esses dados não serão, portanto, aqui repetidos, mas serão 

considerados na análise dos resultados.  

3.2.2 Observação Participante 

 A fase da pesquisa que consistiu na observação participante do pesquisador como 

jogador de FarmVille, ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2011 e foi considerada 

limitada, uma vez que a participação no jogo com poucos amigos não permitiu a evolução 

para etapas mais avançadas, nem a prática consistente de envio de presentes e visitas a 

fazendas variadas. Recordamos que entre os meses de maio a setembro daquele ano, o 

pesquisador se dedicou inicialmente - e como condição para acesso ao jogo - a formar uma 

rede de amigos em sua recém inaugurada página no Facebook. Desses, apenas dois aceitaram 

o convite para o jogo e nenhum deles podia ser considerado um jogador ativo, tendo em vista 

o estágio em que se encontravam suas respectivas fazendas.  

 Ainda assim, o pesquisador realizou as tarefas fomentadas pelo jogo contando 

exclusivamente com o tempo que dispunha para tal – média de uma hora diária em dias de 

semana. Notou que recebia constantemente a sugestão de comprar moedas virtuais para 

acelerar sua participação no jogo. No entanto optou por não desembolsar valores financeiros 

para poder experimentar o jogo em seu formato totalmente gratuito. Durante o período da 

pesquisa, manteve observação atenta das interfaces do jogo, onde notou elementos 

importantes para a comunicação com os desenvolvedores, os quais serão detalhados a seguir. 

 Acessar o game não requer nenhuma exigência, basta aceitar que ele se conecte à 

conta do Facebook e a partir desse ponto, sempre que quiser acessar o jogo pode-se fazê-lo 

pelo site do Facebook ou pelo site do jogo www.farmville.com. A Figura 5 reproduz essa tela.  

http://www.farmville.com/
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Figura 5 - Página de acesso a FarmVille.  

FONTE: www.facebook.com 

 

 Logo que o jogo se inicia, o jogador tem a seu dispor uma pequena porção de terra, 

onde poderá iniciar o processo de arar, plantar sementes e colher seus frutos. A partir daí, o 

game evolui conforme a vontade e disponibilidade do jogador. Convidar os amigos do 

Facebook para serem seus vizinhos é muito importante, pois só com eles se conseguirá 

aumentar o tamanho da fazenda e obter acesso a uma série de itens virtuais especiais. O 

pesquisador preferiu não consultar dicas de jogo e percebeu que a simplicidade das regras 

permitia o desenvolvimento da atividade, já que as telas são autoexplicativas e a dinâmica do 

jogo consiste em clicar e arrastar na maioria dos comandos. Vale destacar que as telas de 

FarmVille estão em língua inglesa, não havendo até o momento qualquer indicador de 

tradução para o português.  

 A tela do jogo, conforme se apresenta na Figura 6, dá acesso aos principais 

ambientes que poderão ser visitados durante o ato de jogar.  
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Figura 6 - Tela inicial de FarmVille.  

FONTE: www.facebook.com 

 

 No canto superior esquerdo nota-se uma barra com seis abas, onde o jogador 

administra sua conta de usuário. Ali encontramos: 

(a) Free gifts: permite que os jogadores visualizem presentes e itens gratuitamente oferecidos; 

(b) Play: dá início ao jogo;  

(c) Add neighbours: permite que se faça o acompanhamento das atividades dos vizinhos;  

(d) Invite friends: permite que o jogador envie convites para amigos do Facebook convidando-

os para se tornarem jogadores. Essa solicitação aparece no mural de recados da rede social do 

convidado; 

(e) Get FarmCash: dá acesso à compra de moedas virtuais com a utilização de dinheiro real; 

(f) Game Cards: dá acesso a outros games da mesma produtora. 

 

 Abaixo dessa barra, encontramos informações sobre o total de pontos de experiência 

(XP) e o nível em que o jogador se encontra. No nível 1, inicial, apenas as funções básicas 

estão disponíveis para o jogador, tais como acesso à área mais simples do mercado onde estão 

as primeiras sementes, árvores, animais, construções e decorações. Porém, a cada novo nível 

conquistado, uma nova lista de itens surge para aumentar a gama de possibilidades. Isso quer 

dizer que quanto maior o nível de jogo, mais opções existirão para deixar a fazenda mais 
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completa e melhor decorada. A única forma de aumentar de nível é acumulando pontos de 

experiência no jogo conforme uma série de ações e desafios forem sendo cumpridos. Por 

exemplo, toda vez que arar, plantar e colher qualquer semente, o jogador ganha um valor de 

XP de acordo com o tipo de semente plantado. Alcançando uma determinada quantidade de 

XP, o fazendeiro automaticamente muda de nível.  

 Ao lado dessa barra, o jogador encontra um marcador com o total de moedas 

acumuladas (FarmCoins), a quantidade de FV (FarmCash) e ainda o acesso a um botão (+ 

Add Coins & Cash) para comprá-las com dinheiro real, se for essa a intenção. FarmCoins é a 

moeda básica para usar em quase todas as transações financeiras dentro da fazenda virtual. 

Este tipo de moeda pode ser conseguido no ato da colheita de uma plantação ou de frutos de 

árvores e até mesmo ao lidar com os animais em tarefas rotineiras. Pode-se também ser 

recompensado em moedas ao ganhar selos de reconhecimento pelo cumprimento de tarefas 

(ribbons) e até mesmo ao vender qualquer produto que tiver comprado no mercado. 

 FarmCash ou FV é a segunda moeda de FarmVille. Trata-se da moeda mais rara e 

que dá direito a uma série de benefícios que facilitam a vida do jogador. Diferentemente 

daquelas, os FV não são conseguidos ao colher ou cultivar  as plantações, mas podem ser 

comprados com dinheiro real. A única forma de comprar FV é usando um cartão de crédito 

internacional dentro do próprio jogo. O sistema é seguro e a transação ocorre como qualquer 

compra online. Outra forma segura de conseguir as FV é pelo sistema PayPal, que faz o 

pagamento para o desenvolvedor do jogo e cobra o serviço diretamente do cartão de crédito 

(ou outro meio escolhido). Para os que não pretendem gastar dinheiro de verdade no jogo, 

existem três formas de se conseguir FV: ao subir de nível – a cada ganho de nível, 

automaticamente o jogador fatura FV; ao receber ribbons azuis – cada vez que ganhar um 

ribbon azul, terá chance de ganhar como prêmio um FV e como presente dos amigos – 

quando um amigo enviar um presente surpresa há uma chance de o item ser, na verdade, um 

FV. O jogador pode comprar praticamente qualquer utensílio utilizando as suas moedas Farm 

Coins. Contudo, existem centenas de itens que só podem ser comprados com FV, e em sua 

maioria tratam-se de exclusividades ou itens que aceleram o desenvolvimento do jogo, como 

o adubo que diminui o tempo de colheita.  

 Na parte inferior esquerda da tela, o jogador visualiza seus vizinhos destacando a 

posição de cada um no ranking. Funciona também como acesso para a visita nessas fazendas. 

E finalmente no canto inferior direito encontra-se o menu com as principais ações de jogo. 

São seis janelas: 
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(a) Multi-tools: Onde se encontram comandos que permitirão a realização das principais ações 

de jogo, na dinâmica de clicar e arrastar. Entre eles estão a opção de deletar  ou mover algo. 

(b) Collections: Nesse espaço o jogador tem acesso aos bens que possui, pode verificar a 

evolução de suas sementes, relaciona os seus itens colecionáveis e guarda os selos adquiridos 

como premiação. Tanto os itens colecionáveis, que somente aparecem a partir do nível 10, 

quanto os selos são ganhos mediante o cumprimento de determinadas tarefas e podem ser 

trocados por XP, moedas ou por outros itens como combustível ou fertilizantes.  

(c) Tools: Aqui se encontram utensílios que melhoram a performance do jogo acelerando o 

tempo de colheita e fertilização. São empregados pelo jogador que não disponibiliza de tempo 

para o desenvolvimento do jogo e em suas maioria custam muitas moedas. São eles: o trator 

para arar a terra; as máquinas para semear e as colheitadeiras. Ainda nessa categoria há uma 

opção de compra desses itens através do botão Buy Now (compre agora).  

(d) Market (Figura 7): Área que o usuário mais acessará e onde se encontram as sementes, 

árvores, animais, construções e demais seções que reservam itens para serem usados na 

fazenda.  

 

 

Figura 7 - O mercado de itens em FarmVille.  

FONTE: www.facebook.com/farmville 

 

(e) Co-op: Dá acesso ao modo cooperativo onde são apresentadas tarefas ou desafios que só 

podem ser cumpridos em grupo. Tais tarefas rendem mais moedas e mais pontos de 

http://www.facebook.com/farmville
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experiência. A cada dia o jogo sugere um ou mais desafios (intitulados Co-Op Jobs) para que 

os usuários possam aceitar. Só é possível realizar um único desafio por vez.  

(f) Wharehouse: Local onde o jogador guardas suas ferramentas e onde pode receber e dar 

presentes aos vizinhos. 

 Completam a tela do jogo: espaço reservado para o nome do jogador (canto superior 

direito), botões para melhorar a qualidade do game, ligar/desligar sons e ligar/desligar música 

(lateral esquerda), área onde o jogador recebe as principais novidades do dia e das ações que 

precisa desenvolver (também na lateral esquerda) e botões para aproximar/diminuir a visão, 

aumentar a tela do jogo e tirar foto (no canto inferior esquerdo). 

 As ações de publicidade estavam presentes através das ofertas diárias de tarefas 

específicas. A oferta de itens patrocinados e itens exclusivos era recorrente. Item patrocinado 

é aquele que é oferecido por uma marca. Item exclusivo é um item raro apresentado para 

compra por tempo determinado, geralmente horas, e que tem a função decorativa e a 

característica de item colecionável gerando diferenciação entre os jogadores. 

 Concluída essa etapa, entendemos que a observação de outros jogadores, com redes 

de amigos mais consistentes, com jogadores mais ativos e em níveis diferentes, permitiria a 

observação das dinâmicas comunicacionais entre o desenvolvedor e os jogadores de maneira 

mais efetiva. 

3.2.3 Observação Não-participante 

 Entre os meses de setembro a dezembro de 2012, o pesquisador se dedicou a 

observar outros jogadores em FarmVille,  pelas razões expostas anteriormente. A decisão pelo 

período escolhido considerava a aprovação na fase de qualificação, o que ocorreu em agosto 

de 2012. Com as recomendações da banca e ajustes no trabalho, partimos para essa fase da 

pesquisa. A escolha dos jogadores levou em consideração a facilidade de acesso (local e 

tempo) e o estágio do jogo. Indicações foram solicitadas a amigos que integravam a rede 

Facebook do pesquisado. Nenhum dos selecionados era amigo direto do pesquisador. As 

observações foram feitas e catalogadas em diário onde o pesquisador anotava os principais 

aspectos observados. 

 Já que não se trata de pesquisa de recepção, ressaltamos que o pesquisador manteve a 

postura de simplesmente observar as interações jogador/jogo, limitando-se a questionar 

esporadicamente o que significava determinada ação, sem se preocupar em analisar as razões 

pelas quais o observado tomava determinadas decisões de jogo.  
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 Na média, cada sessão de observação durou uma hora, tendo ocorrido em duas datas 

distintas. No entanto, o tempo de observação variou conforme a disponibilidade do observado, 

mantendo o total de 6 horas de observação. Esse tempo de observação se mostrou satisfatório, 

pois percebemos que a variação de impactos, embora grande, mantinha uma dinâmica 

semelhante.  

 Os jogadores ao iniciarem o jogo, cumpriam um mesma sequência de ações. 

Primeiro observavam o ranking que mostrava o posicionamento de sua fazenda. 

Posteriormente passavam a visitar algumas fazendas onde realizavam tarefas que 

beneficiavam seus amigos, como fertilização de algumas sementes e ofertas de presentes. 

Após essas ações se dirigiam às suas próprias fazendas para jogar. Cada um dos jogadores já 

possuía um volume de moedas virtuais que podem ter sido obtidas mediante as ações do jogo 

ou podem ter sido compradas. Durante as observações nenhum dos jogadores comprou 

moedas novas, fazendo uso das que possuíam. Também não questionamos se já haviam em 

algum outro momento comprado tais moedas.  

 Dois dos pesquisados interromperam o jogo para acessar o site 

www.farmvillefeed.com.br em busca de ofertas e principalmente missões, sorteios e 

promoções. O terceiro pesquisado se limitou a efetuar as ações previstas na tela do jogo com 

os recursos que possuía. Nenhum deles acessou aba de ajuda, como também não demonstrou 

qualquer dificuldade no desenvolvimento do jogo, o qual fluía conforme as ações eram 

tomadas. No período analisado a oferta de itens exclusivos era recorrente, bem como a 

apresentação e inúmeros banners patrocinados que eram imediatamente acessados pelos 

jogadores. Em vários momentos da observação, o pesquisador pediu que os jogadores fossem 

mais lentos, pois a rapidez com que se moviam no jogo impedia a captura de elementos que 

poderiam ser importantes para a análise.   

 Em preparação para essa pesquisa, elaboramos um formulário (vide Apêndice 5) com 

o roteiro dos principais pontos observáveis.   

(1) Existência de publicidade estática: presença de propaganda de alguma marca sem estar 

relacionada diretamente ao jogo. Não foi constatada essa modalidade durante o período 

pesquisado. 

(2) Existência e forma de apresentação de banners publicitários: aqui compreendidos como 

banners que, uma vez visitados, rendem recompensas ao jogador. Tais banners estavam 

presentes nas telas do jogo e também como etapa a ser cumprida nas missões e tarefas diárias 

apresentadas aos jogadores. 

http://www.farmvillefeed.com.br/
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(3) Forma de apresentação para compra de itens exclusivos, patrocinados ou não: Itens 

exclusivos são itens raros, de difícil obtenção e cuja oferta é em sua grande maioria feita por 

tempo determinado, sendo verificadas durações de algumas horas, em alguns casos. A oferta 

desses itens exclusivos era recorrente no mercado da fazenda e também como premiação para 

o cumprimento de algumas missões e tarefas. Os patrocinados são entendidos como aqueles 

associados a uma determinada marca. Durante o período pesquisado, não foram notadas 

ofertas desses itens.  

(4) Forma de apresentação de tarefas ou missões específicas, patrocinadas ou não: Missões 

específicas são em sua maioria tarefas que trazem dinamismo ao jogo e têm duração 

determinada, que pode ser de semanas ou até meses. Podem também ser ou não patrocinadas 

por alguma marca. Todas as missões apresentadas eram patrocinadas e a oferta se fez presente 

na maioria das observações efetuadas. 

(5) Convites para promoções/concursos/sorteios e formatos empregados: Promoções, 

concursos e sorteios também trazem movimentação ao jogo, podendo ser encarados como um 

jogo dentro do jogo. Se apresentam no formato de xaradas, concurso de frases, fotos da 

fazenda. Em sua maioria geram também recompensas aos participantes e visibilidade na rede 

quando da divulgação de resultados. Promoções são apresentadas de forma recorrente, 

principalmente liquidações de itens e descontos. Observamos o lançamento de um concurso e 

notamos sorteios sendo apresentados diariamente. 

(6) Ações de colaboração: Aqui observadas as ações do jogador que podem ser inseridas nas 

práticas de cooperação estudadas. Incluímos: (a) visita a outras fazendas com algum benefício 

ao visitado - realizadas e recebidas. Confirmamos que todos os observados visitavam e foram 

visitados durante o jogo; (b) envio de presentes. Todos os observados enviaram presentes a 

pelo menos um de seus vizinhos; (c) recebimento de presentes. Todos os pesquisados 

receberam presentes de pelo menos algum vizinho; (d) postagem de dicas ou comentários. 

Apenas um pesquisado postava comentários entre seus amigos sobre ações que julgava bem 

sucedidas e dicas; (e) envio de solicitações diversas a outros jogadores. Todos os observados 

enviaram solicitação de pedido de itens determinados para o cumprimento de alguma tarefa 

para seus amigos de jogo. Um dos observados enviou convite para amigos da rede Facebook 

para integrarem o jogo.  

(7) Outras ações de monetização: eventuais ações que se façam presentes no momento da 

pesquisa e não imaginadas além das anteriormente relacionadas. Notamos anúncios do 

desenvolvedor com relação a outros jogos e também sobre modalidades de pagamento 

disponíveis. 
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 Não foram notadas diferenças de estratégias ou formatos em função dos diferentes 

níveis de jogo, restando apenas certo que em níveis mais altos, apresentam-se outros tipos de 

itens, o ritmo é maior e o tempo é dividido na realização outras tarefas. 

3.2.4 Avaliação de Site  

 Como resultado da etapa de observação dos três jogadores em atividade, notamos a 

existência de um site que era consultado para obtenção de ofertas e promoções. Investigamos 

a existência de outros
46

, mas optamos por www.farmvillefeed.com.br, por apresentar uma 

variedade de ofertas e ser validado pela desenvolvedora Zynga. Além disso, o site mantém 

links diretamente na página do Facebook. A avaliação desse site revelou a dinâmica de 

algumas das estratégias de monetização incorporadas na ação do jogo. A seguir relacionamos 

esse percurso. 

 FarmVilleFeed, foi lançado em 01 de fevereiro de 2010 como um blog que descrevia 

as experiências pessoais de um jogador e tornou-se o #1 fan-site (mais visitado) sobre o game. 

Não se conhece a data em que o site foi implantado no Brasil e traduzido em nossa língua. 

Nele, que pode ser alcançado diretamente pelo endereço www.farmvillefeed.com.br ou através 

de link hospedado no próprio Facebook, o jogador encontra basicamente três tipos de 

informação: (1) Ofertas variadas de itens, promoções, sorteios e descontos; (2) Venda de 

moedas virtuais e (3) Suporte técnico diretamente do desenvolvedor, Zynga.   

 A primeira visita ao site ocorreu em 11/dezembro/2012, tendo retornado a ele 

semanalmente nos dias 11/12/2012, 18/12/2012 e 11/01/2013, data do último acesso em que 

foi escolhida e selecionada a página como amostra para esta análise. Em todas as visitas 

realizadas, observou-se que o conteúdo era sempre o mesmo, sendo variáveis apenas algumas 

ofertas e promoções de itens. No momento em que abrimos a página, acessando-a diretamente 

no endereço mencionado acima, recebemos um pop-up
47

 com oferta de uma promoção 

(Figura 8), que dava descontos na aquisição de game cards
48

. 

 

                                                 

46
 Dentre os avaliados, relacionamos: fvnation.com, farmvillelatest.com, farmvillefanatic.com e fvfan.com. 

47
 O pop-up é uma janela extra que abre no navegador ao visitar uma página web ou acessar um link específico. 

O pop-up é utilizada pelos criadores do site para abrir alguma informação extra ou como meio de propaganda. 
48

 Game cards são cartões com um código de acesso, que recebem uma carga de valores que pode ser trocado por 

moedas virtuais nos jogos da desenvolvedora. Tais valores podem ser pagos mediante uso de cartão de crédito, 

compensação bancária e ainda débito automático em alguns bancos. 

http://www.farmvillefeed.com.br/
http://www.farmvillefeed.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janela_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Figura 8 - Banner com oferta de descontos.  

FONTE: www.farmvillefeed.com.br 
 

 Uma vez na página principal do site (vide Anexo 1), encontramos uma barra com 

todos os jogos da desenvolvedora Zynga, embora a página seja dedicada exclusivamente aos 

jogos FarmVille e FarmVille2. Logo abaixo dessa barra, um banner é apresentado com 

promoção de liquidação de itens (Figura 9). Esse banner foi observado nas três datas em que 

ocorreu visita do site, com o mesmo conteúdo e descontos. Logo abaixo do link, observamos 

pontos de acesso para mais informações sobre compra e modalidades de pagamento. 

 

 

Figura 9 - Banner com liquidação para compra de GameCards.  

FONTE: www.farmvillefeed.com.br 

 

 No link “Compra de GameCards” (vide Anexo 2) são oferecidas opções de compras 

de crédito para FarmVille e todos os demais jogos desenvolvidos pela Zynga. Como opções 

de pagamento, o usuário pode usar o Pagseguro ou Mercado Pago, dois sites com módulo de 

cobrança terceirizados, e tem opção de compra por cartão de crédito, débito online, TEF 

(transferência bancária) ou boleto. A página também dispõe de email para contato ou telefone. 

Como tutorial apresenta tabela de preços, perguntas e respostas, explica como funciona o 

GameCard e dá detalhes sobre a revenda autorizada. 

 No link “Compra por depósito” (vide Anexo 3), encontram-se disponíveis algumas 

opções de transferência bancária, com acesso direto a um dos bancos selecionados (Santander, 

Caixa, Banco do Brasil e Bradesco). O link também apresenta variadas ofertas para todos os 

jogos. Assim, no caso de FarmVille estavam disponíveis, como exemplos: 10 FarmCash + 1 

dardo por R$5; 25 FarmCash + 1 dardo por R$12; 55 FarmCash + 1 dardo por R$24 e assim 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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sucessivamente até a oferta de 345 FarmCashs + 6 dardos por R$140. Esses exemplos foram 

destacados aqui, porque não nos parece simples tomar a decisão quanto à melhor opção, tendo 

em vista a dificuldade de saber o preço unitário de cada item que compõe a oferta. 

 Retornando ao conteúdo principal do site notamos que o mesmo é composto por 

variadas ofertas que se apresentam dinamicamente ao longo da navegação. Em média, em 

duas horas de observação anotamos cerca de 20 novas opções. Algumas têm duração semanal, 

outras são apresentadas diariamente, e algumas devem ser aproveitadas por poucas horas. 

 Um grupo de ofertas se refere à possibilidade de compra de itens exclusivos e são as 

que apresentam menor duração. Ter um item exclusivo caracteriza uma importante 

diferenciação entre os fazendeiros, já que tais itens não estão presentes no jogo e a única 

maneira de obtê-los acontece nessas ofertas. Também são oferecidos descontos na compra de 

itens e promoções relacionadas a um link patrocinado. Uma vez clicado pelo jogador, o 

patrocinador o presenteia com um item a escolher. É necessário clicar, compartilhar e mostrar 

aos demais usuários o item escolhido, o que ocorre mediante mensagens que aparecem no 

mural da página do Facebook do fazendeiro. 

 Um importante conjunto de atividades se refere a desafios e missões específicas. 

Ambos se caracterizam por tarefas que uma vez cumpridas resultam em recompensa ao 

jogador. A maioria delas é patrocinada e segue a lógica de visitar um link do patrocinador que 

se beneficia expondo produtos ou marcas.  

 Há ainda a realização de sorteios e concursos. No período pesquisado, próximo às 

Festas de final de ano, os usuários escolheriam a melhor frase relacionada às promessas para 

2013. No entanto, para participar, algumas tarefas deveriam ser cumpridas, todas relacionadas 

a visitas ao conteúdo disponibilizado por patrocinadores em determinados links. Em todas as 

ações, o jogador é sempre convidado a compartilhar sua experiência no Facebook, “curtir” a 

ação e divulgá-la entre os amigos.    

 A página também apresenta aba lateral com campo para pesquisa, traz links para fan-

clubes de jogadores no Facebook, fomenta a publicação de experiências e dicas dos jogadores 

e tem alguns banners patrocinados. No dia pesquisado o UOL Emprego certo anunciava ali os 

seus serviços. 

 Complementando o que o site nos apresenta, temos a página do suporte técnico (vide 

Anexo 4).  Nela encontramos acesso diretamente com o desenvolvedor do jogo para relatar 

experiências, tais como dúvidas e problemas identificados. A página convida os jogadores a 

preencherem um cadastro e os contatos são feitos por email. Há convite para participação de 
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fóruns da Zynga no Facebook e também ofertas específicas como a da compra de Game cards 

Zynga no dia em que acessamos. 

3.3 ANÁLISES 

 Como dissemos, nossa pesquisa revela o ritmo frenético com que a indústria vem se 

apropriando do fenômeno dos jogos em redes sociais na internet e confirma que o ato de jogar 

vai muito além da diversão, envolvendo aspectos comunicacionais, de geração de negócios e 

de ambiente de sociabilidade. Faturamento significativo e crescente das empresas 

desenvolvedoras, movimentações corporativas, quantidade de jogadores, cardápio variável de 

jogos desenvolvidos e a emergência de uma cultura própria são alguns dos indicadores 

revelados neste estudo
49

.  

 Aspectos relacionados à lógica do entretenimento na contemporaneidade, reforçados 

nos estudos de Jameson (1996) e Bauman (2007) acerca da velocidade com que produtos são 

elaborados e consumidos, foram evidenciados com a quantidade de jogos lançados no curto 

período pesquisado. Destaca-se a característica da descartabilidade de alguns deles. A própria 

trajetória do FarvmVille exemplifica esse entendimento. Em apenas quatro anos, o jogo foi 

lançado, alcançou o apogeu com cerca de 83 milhões de jogadores ainda no primeiro ano, 

enfrentou o declínio chegando a perder mais da metade de usuários - provavelmente com a 

entrada na disputa de outros jogos concorrentes - e foi substituído por uma nova sequência.  

 Pudemos também observar que as similaridades entre JSD são muito nítidas. Os 

títulos (FarmVille, MiniFazenda, Colheita Feliz, CityVille, MegaCity), a forma como se 

denominam as moedas virtuais (FarmCash em FarmVille; MegaGranas em MegaCity), e 

principalmente a lógica do jogo, demonstram a princípio uma indústria limitada em termos de 

criatividade e onde as recorrentes acusações de plágio se tornam parte da dinâmica de 

concorrência. Semelhanças também ocorrem no desenvolvimento de campanhas 

promocionais de marcas, como notado nas ações
50

 desenvolvidas pela Coca Cola (Dell Valle) 

no jogo MiniFazenda (para Orkut e desenvolvido por Vostu) , pela Unilever (Surf detergente) 

no jogo Colheita Feliz (para Orkut e Facebook, desenvolvido por Mentez) e pela Ambev 

(guaraná Antarctica) no jogo Café Mania (para Orkut, desenvolvido por Zynga). Em todas 

elas percebe-se a mesma forma de apresentação – modelo freemium, envio de convites - e a 

                                                 

49
 Consultar APÊNDICE 01. 

50
 Consultar APÊNDICE 02. 
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mesma lógica de funcionamento – ações de tempo determinado, que geram recompensas 

mediante o cumprimento de determinadas missões. As interfaces de jogo também guardam 

evidentes semelhanças. Esse apontamento, em particular, nos confirma a hipótese de que a 

observação de Farmville foi representativa de uma mesma família de jogos sociais digitais e 

sua análise poderá assim, ser estendida a qualquer JSD.  

 Práticas sociais como a organização de comunidades de jogadores e comunicação 

intensa em ambiente extra-jogo (notadas nos sites e blogs elaborados com a finalidade de dar 

dicas e apresentar ofertas) também reforçam a inserção dos jogos no cotidiano de seus 

usuários. Além disso, destacam-se questões sociais incorporadas aos jogos através do 

lançamento de alguns títulos
51

 como o jogo “Julgamento do Mensalão” e a busca de 

identidade nacional em Cidade Maravilhosa:Rio e em Chico Bento. 

 Aspectos quantitativos, tais como audiência e o tempo de utilização de jogo, 

reforçam as questões da economia da atenção (SANTAELLA, 2010; CASTRO, 2012) e da 

vida patrocinada (KLEIN, 2006), desenvolvidas no primeiro capítulo. Nesse aspecto, destaca-

se a preocupação dos desenvolvedores de que ações de exposição de marcas não prejudiquem 

a característica lúdica dos jogos, sendo estratégica a condição de duração limitada e reduzida 

de algumas delas.  

 A pesquisa também evidenciou os principais players que compõem o cenário. Do 

desenvolvedor do jogo, ao proprietário da própria rede social, também se beneficiam do 

ambiente do JSD as empresas que o utilizam como estratégias de divulgação e consolidação 

de marcas, e as empresas financeiras responsáveis pelos serviços de cobrança (PayPal, Amex, 

como exemplos). Nesse contexto, as lógicas de mídia e consumo se apresentam como 

fundamentais para sustentar o negócio. Nas falas de alguns desenvolvedores – que empregam 

termos como parceria, geração de benefício para as marcas e para os usuários – e nos ditos de 

alguns responsáveis pelas marcas, encontramos pistas que revelam motivações para fomentar 

ainda mais a utilização dos games na comunicação entre marcas e usuários. 

 Mídias tradicionais também fazem sua apropriação do ambiente comunicacional do 

JSD para desenvolver estratégias. Assim relacionamos, como exemplos, a música 

(GagaVille), o cinema (promoção do filme Inimigo Público), mídia impressa ( Abril Mídia em 

Cidade do Famosos) e rádio (MegaCity). 

 Os movimentos corporativos, identificados no período de pouco mais de um ano de 

pesquisa, nos permitem ressaltar a pujança do setor e sua definitiva inserção na indústria do 
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entretenimento. Alguns dos indicadores que reforçam esse tema: criação de empresas 

específicas para o desenvolvimento dessa modalidade de jogo, empresas tradicionais em 

outros ramos migrando para os jogos ou criando áreas específicas (Nintendo, EA, Amazon e 

Google+), abertura de capital em Bolsa de Valores (Zynga), acusações de plágio, quebra de 

patentes, empresas se estabelecendo no país, mobilização do poder público (Conselho de 

Jogos Eletrônicos e Conteúdos Digitais do Ministério da Cultura), realização de eventos de 

grande porte e fusões e aquisições.  

 Em adição, movimentos na área de recursos humanos também acompanharam a 

necessidade da indústria na busca de profissionais qualificados e na oferta de cursos de 

formação. Não é somente o volume de contratações no período pesquisado que merece 

destaque, mas sobretudo o fenômeno de migração de executivos de outras indústrias como 

agências de publicidade, empresas de varejo e de engenharia. A implementação de cursos 

focados no desenvolvimento de jogos ocorreu em níveis profissionalizantes, de graduação e 

também de pós-graduação, o que reforça a necessidade de formação de profissionais no país.   

 Nas observações realizadas em  FarmVille, confirmamos a abordagem freemium, 

reforçando a possibilidade de desenvolvimento do jogo exclusivamente tendo o tempo como 

investimento - ainda que o mesmo se torne mais lento e a conquista de níveis superiores fique 

bastante limitada. Nessa situação, considerada aqui como uma estratégia de monetização, o 

desenvolvimento do game leva o jogador a empregar a prática de convidar mais amigos para 

sua rede social, benefício que trará oportunidades diretas para a rede social (com aumento da 

base de usuários) e para o desenvolvedor que poderá capturar a atenção dos novos amigos 

para oferta de outros títulos, além da formação de bancos de dados que poderão ser utilizados 

para outras finalidades.  

 Sendo assim, além da estratégia freemium, identificamos dois outros tipos de 

estratégias de monetização: a publicidade nos jogos e a comercialização de itens virtuais. 

 Com relação à publicidade no jogo, podemos elencar as seguintes modalidades: (1) 

Publicidade direta (estática), que se dá com a inserção de uma propaganda no jogo, sem 

qualquer relação direta com o mesmo; (2) Links patrocinados, que participam das narrativas 

de jogo, como uma etapa a ser cumprida no desenvolvimento de uma tarefa e que geram 

recompensa ao jogador; (3) Campanhas específicas que levam a marca ao jogo, nesse caso, 

participando diretamente da narrativa do jogo, assim podendo também gerar recompensa ao 

usuário e (4) Oferta de Itens patrocinados, normalmente atrelados a missões específicas com 

recompensa ao jogador. 
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 Já a comercialização de itens virtuais, se apresenta das seguintes maneiras: (1) Itens 

de jogo, que possuem um determinado preço e podem ser obtidos com moedas acumuladas ou 

compradas, típicos da narrativa do jogo; (2) Itens para melhorar a performance no jogo ou 

acelerar a execução de algumas etapas; (3) Itens exclusivos que se apresentam 

esporadicamente e se transformam em item colecionável, trazendo diferenciação e disputa 

entre jogadores (geralmente apresentados em quantidade limitada e tempo reduzido) e (4) 

Promoções, sorteios e missões específicas que movimentam a rede e geram recompensas ao 

jogador.  

 As práticas de colaboração se mostraram muito importantes e fundamentais para o 

desenvolvimento de quaisquer dos três grupos de estratégias de monetização apresentados 

acima. Destacada lógica do jogo que diretamente beneficia a rede social, permite que os 

jogadores enviem itens para outros jogadores em sua rede ou contatos, exibe os contatos no 

site de rede social que também instalaram o jogo, permitindo a visita às suas fazendas e gestão 

de suas ações e permite que seja enviado convite para os contatos da rede Facebook para 

fazerem parte de sua rede de amigos do jogo. 

 A constante oferta de itens exclusivos vem sempre acompanhada de uma lógica de 

jogo razoável, que pode embaralhar a percepção do jogador, fazendo com que nem note que 

se trata de uma estratégia de monetização.  

 As práticas de competição também são fomentadas. Através da exibição do ranking 

de fazendas e as atualizações no Facebook sobre ações dos demais jogadores, cria-se uma 

atmosfera competitiva em busca de melhores posições no ranking, aquisição de itens 

exclusivos e postagem de dicas importantes de conquistas, o que contribui para a formação de 

capital social de visibilidade, reputação e autoridade. 

 As relações de cooperação e competição estabelecidas em Farmville perpassam 

sistemas que desempenham funções importantes para a exibição do fluxo de capital simbólico 

produzido no jogo. Esse capital tem sua exibição potencializada pela estrutura técnica do site 

de rede social dentro da interface do jogo.  Para potencializar a sociabilidade do jogo são 

desenvolvidas estratégias internas que possibilitam que o jogador possa, por exemplo, chamar 

vizinhos para sua rede. 

 A busca por informações extra-jogo, também demonstra o caráter comunicacional 

presente no ambiente do game. Ao analisarmos o site www.farmvillefeed.com.br, 

encontramos um local explicitamente desenvolvido para aqueles que querem buscar 

condições para melhorar o jogo, além do investimento de tempo: pechinchas como itens 

gratuitos (que veem geralmente patrocinados), promoções, sorteios, descontos e prêmios 

http://www.farmvillefeed.com.br/
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podem permitir que o usuário jogue, ainda sem necessidade de pagar. No entanto, se a decisão 

do jogador for pagar pela compra de moedas virtuais, encontrará liquidações e descontos que 

podem ser a derradeira forma de avançar no jogo. Notamos, contudo a produção de material 

de apoio pelos próprios jogadores, disponibilizados em blogs de dicas de jogo. Na Figura 10 

observamos um gráfico que detalha a produtividade de algumas sementes por hora. Nela 

notamos, como exemplo que as ervilhas são as que mais produzem, contra as berinjelas, que 

aparecem como as menos produtivas. O detalhe que merece ser pontuado é que tal gráfico foi 

desenvolvido por um usuário do jogo. Na mesma linha, encontramos planilhas para controle 

das horas de plantio e colheita.  

 

 

Figura 10 - Produtividade de sementes.  

FONTE: www.blogspot.com 

 

 Por fim, fazendo referência à capacitação cognitiva, apontamos a complexidade 

exigida para a tomada de determinadas decisões de compra, apesar do jogo ser simples e de 

fácil compreensão das regras. Por exemplo, determinar qual oferta é mais vantajosa entre 10 

FarmCash + 1 dardo por R$5 ou 345 FarmCashs + 6 dardos por R$140, trata-se de uma 

avaliação matemática de significativa dificuldade.  

 Também merece destaque a variedade de possibilidades que se apresentam ao 

jogador, relacionadas ao item a ser escolhido em função do tempo disponível para jogar. 

Importante ressaltar que cada item tem uma lógica e uma função específica. Todos eles têm 

um preço e geram lucros de acordo com suas características. Destacamos algumas dessas 
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possibilidades: As sementes de Melão Amarelo são excelente opção para os que precisam se 

ausentar por alguns dias, pois o tempo de colheita é longo (quatro dias). Vegetais duram 

muito mais do que as frutas. Ervilhas devem ser colhidas em até um dia. Os grãos não são a 

melhor opção se o objetivo for aumentar de nível, mas geram moedas ao dobrar o 

investimento. Girassóis são as flores mais rentáveis do jogo. Galinhas podem ser compradas 

no mercado ou recebidas como presente. Diariamente chocam ovos prontos para coleta e 

venda. A galinha mais simples de FarmVille é a única que está disponível para ser comprada 

com moeda no mercado. O problema é que rendem 8 moedas e 5XP. Investindo FVs em 

galinhas como a Scots Grey Chicken, o jogador recebe 64 moedas e 200XP por dia.  

 As lógicas de sondagem e investigação telescópica (JOHNSON, 2005) são também 

notadas em função da grande quantidade de opções que se apresentam ao jogador (sementes, 

animais, itens de carpintaria, adubos, benfeitorias) e da sequencia lógica dos movimentos de 

jogo.  

  A participação ativa do usuário como criador de conteúdo (LEMOS, 2010) é também 

instigada pelos desenvolvedores e ratifica o entendimento sobre a formação de capital social e 

seus fluxos no ambiente do ciberespaço. Normalmente os jogadores mais bem posicionados 

no ranking são os que postam dicas de jogo e reportam suas façanhas, levando ao 

reconhecimento dos mesmos em sua rede de amigos. O uso desse recurso faz com que o 

capital conquistado pelo jogador transcenda o jogo e seja visualizado não apenas por outros 

jogadores, mas, também por outros usuários do site Facebook. A sociabilidade e a produção 

de conteúdo paratextual relacionados, em espaços que extrapolam o contexto específico do 

jogo reforçam o papel dos jogos na cultura midiática. 

 Desta forma, entendemos que os objetivos específicos de identificar, mapear e 

enumerar as principais estratégias de monetização presentes no jogo social digital gratuito e 

verificar como essas estratégias são apresentadas aos jogadores, foram cumpridos e 

contribuíram para que o objetivo geral de avaliar de que maneira os desenvolvedores se 

utilizam de estratégias comunicacionais para rentabilizar JSD oferecidos gratuitamente aos 

jogadores também foi alcançado. As estratégias de monetização identificadas e as formas 

como são apresentadas, imiscuidas nas narrativas do jogo, quase sempre imperceptíveis ao 

usuário, demonstram como a indústria do entretenimento vem se apropriando desse fenômeno 

cultural na concepção e desenvolvimento de seus produtos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De natureza necessariamente social, compreendemos o jogo além do lúdico. 

Percebemos um desdobramento da função original – o ato de jogar em si – para a função de 

arena, onde o jogo assume o papel de ambiente comunicacional no qual convivem 

sociabilidades e negócios. Sendo assim, entendemos que os jogos se tornaram um modo 

privilegiado de expressão das práticas culturais de nossa sociedade, ressignificados por uma 

cultura que valoriza o entretenimento como lógica e o consumo como forma de distinção 

social. Os games estão inseridos numa indústria cultural que mercantiliza as diversas práticas 

sociais, transformando-as em negócios lucrativos. É justamente neste cruzamento entre 

comunicação e consumo que emerge nosso objeto de estudo: as estratégias de monetização 

dos JSD. 

 Confirmando a posição de destaque que os jogos ocupam nos momentos de lazer 

cotidianos, seu rápido crescimento em termos financeiros e em termos de número de usuários, 

parece-nos correto destacarmos nesse estudo seu papel central na trama cultural atual. Com 

efeito, os games influenciam no modo de vida dos jogadores e se firmam como forma 

preferida de entretenimento junto a uma parcela significativa do público.  

 Eles estão presentes de várias formas na sociedade contemporânea, demonstrando 

assim sua versatilidade e sua variedade de formas, regras e enredos. Como consequência, 

percebemos o surgimento de indivíduos ou grupos que se diferenciam pela forma de jogar, 

criando uma cultura própria que emerge com a popularização dos games e que segue 

conquistando novos adeptos. O cardápio de opções é vasto. Encontramos desde versões 

eletrônicas de passatempos tradicionais como os jogos de carta, até quebra-cabeças abstratos, 

simulações de guerra e intrincadas aventuras em ambientes de realidade virtual. Os celulares 

oferecem a experiência da diversão rápida em movimento. Graças à internet, parceiros e 

adversários podem ser encontrados a poucos cliques de distância.  

 Como ambiente de sociabilidade o JSD reforça novas formas de interação entre as 

pessoas. Visitar um vizinho em sua fazenda adquire um sentido ampliado, assim como o ato 

de dar e receber presentes. São ações identificadas como práticas de colaboração nesses 

aplicativos. Outros modos de circulação, entretanto, são reapropriados ou mesmo criados 

pelos jogadores. O espaço da fazenda se torna um motivo para conversar, trocar conselhos, 

contar vantagens, exibir troféus e conquistas, construir reputação por meio do bom manejo 

das habilidades de jogo. Desse modo a fazenda passa a funcionar como ponto de encontro 

dentro da rede social.  
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 Características do jogo enquanto ambiente comunicacional merecem ser destacadas. 

A interação entre o desenvolvedor e o jogador ocorre por intermédio das interfaces de tela e 

das narrativas que ali se apresentam. A comunicação flui em mão dupla, por exemplo, entre o 

usuário e o desenvolvedor; entre grupos de usuários, assim como também ocorre entre o 

usuário e sua própria representação gráfica no ambiente do jogo: o avatar. As narrativas são 

sugeridas, mas é no desenrolar do game que elas são efetivamente construídas de acordo com 

os objetivos de cada jogador. Dessa maneira, a narrativa vai se construindo através da 

interação do jogador com o programa e os periféricos do seu computador.  

 Compreendemos que a lógica do jogo participa e modula a capacidade decisória do 

jogador. Os desenvolvedores de JSD recorrem a uma produção contínua de mensagens 

(convites, pedidos, presentes) e notícias (dos feitos de outros jogadores) levando o jogador a 

pensar que são geradas por eles mesmos. Este modelo se baseia nos princípios do ato de jogar, 

que é formatado por regras e que leva à competição que impulsiona a motivação do grupo em 

dar continuidade ao jogo.  

 Observamos que os desenvolvedores dos JSD não são os únicos beneficiados nessa 

atividade. Incluimos também o administrador da rede social onde o jogo se desenvolve, as 

empresas que utilizam o espaço do jogo para inserir suas estratégias de marca e as instituições 

financeiras responsáveis pelos processos de cobrança. Entendemos ainda que o próprio 

usuário também aufere benefícios, embora não financeiros, que garantem sua persistência no 

jogo. Além de usufruir o aspecto lúdico ali presente, o jogador se serve de habilidades que 

modificam sua percepção do jogo. Decisões são exigidas constantemente ao longo da 

brincadeira: pagar ou não, quem convidar como vizinho, para que amigos enviar presentes, 

que jogador consultar etc. Novos aprendizados também se fazem notar, tais como a linguagem 

financeira que emerge em cálculos matemáticos relativamente complexos que fazem parte da 

tomada de decisão. 

 Desta forma evidencia-se o aspecto da interação nos jogos de ordem cognitiva. Nota-

se que o avançar das fases requer habilidades variadas. Dedução, comparação, análise de 

alternativas, atenção, concentração, controle do tempo são impostos pelo ritmo do jogo e são 

aprimorados à medida que o jogo se desenrola.  

 Dados como o crescente número de usuários, bem como o tempo gasto por eles na 

atividade do jogo atestam a capacidade dos games em capturar a atenção dos jogadores. Ao 

despender seu tempo de lazer jogando em redes sociais, o jogador se torna um consumidor em 

um novo tipo de mercado que negocia uma nova mercadoria: o tempo, cujo valor determinado 

por meio dos níveis de audiência. Nas redes sociais onde se insere o jogo se torna um dos 
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aplicativos mais utilizados, incentivando um aumento de usuários na própria rede. Como 

consequência do monitoramento das interações online, bancos de dados são estruturados e 

geram informações valiosas para fins mercadológicos (CASTRO, 2010). Configura-se assim 

uma oportunidade para que as empresas que integram o processo criem formas alternativas de 

distribuição de seus produtos, fazendo uso desses recursos. Um dos maiores atrativos dos JSD 

parece ser seu poder de movimentar o perfil que cada jogador mantém no site da rede social. 

 Após o advento das redes sociais, as empresas têm investido nos games como 

modalidade de fidelização do consumidor. Com o crescimento do número de usuários nessas 

redes, as corporações enxergaram um grupo que buscava interagir com seus contatos de 

diversas formas. Inserir uma marca num jogo existente ou criar um jogo com a temática da 

empresa pode fazer com que a marca seja reforçada para estes consumidores. Ações 

específicas de marketing também podem ser acrescidas nestes jogos. Sabendo utilizar este 

novo canal, as empresas poderão fazer parte do dia a dia dos clientes, reforçar seu 

posicionamento e garantir um diferencial para sua marca. Há que se observar aspectos como 

adequação e relevância de seu uso para o consumidor e para a marca de modo a não 

descaracterizar a característica lúdica do jogo. 

 Na evidente imbricação entre comunicação e consumo presente nas lógicas do 

entretenimento ressaltamos a descartabilidade presente na indústria de games como 

característica determinante do sucesso da atividade (CASTRO, 2012). Jogos são criados e 

consumidos avidamente para em tempo curto serem descartados e subtituídos por sequências 

ou novos títulos. Interessante pontuar a quantidade de opções, que aumentou nos dois últimos 

anos em que a pesquisa foi realizada, passando de menos de uma dezena para mais de uma 

centena de produtos. Outro fator de destaque foi o surgimento de outras plataformas, além do 

Facebook, para os jogos se desenrolarem. A Zynga, como exemplo, criou rede própria onde o 

usuário acessa diretamente o jogo. Embora ainda necessite de ajustes quanto a resolução e 

tamanho de tela, os celulares também se apresentaram como ambiente compatível com esses 

aplicativos. 

 Nesse sentido, percebemos que a tecnologia é um elemento fundamental na indústria 

de games. Recursos tecnológicos foram apropriados pelos desenvolvedores dos jogos e, num 

processo de retroalimentação, ambas as indústrias (a indústria de software e a de games) 

caminharam juntas proporcionando experiências cada vez mais próximas do real, com 

destaque para a possibilidade de imersão, interatividade e ubiquidade presentes nos jogos 

mais avançados. 
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 Na extensa cobertura midiática a respeito dos jogos nos dois últimos anos, pudemos 

constatar a robustez dessa indústria. Os indicadores apontam movimentações de mercado 

entre as quais destacamos o surgimento de empresas especializadas no desenvolvimento dessa 

modalidade de jogos; a criação, em tradicionais empresas desenvolvedoras, de áreas 

exclusivas para o desenvolvimento de JSD; a movimentação de recursos humanos com a 

contratação de funcionários vindos de outras áreas de atuação; a migração de funcionários 

entre empresas e a criação de cursos de capacitação no Brasil, nas modalidades de graduação, 

especialização e pós-graduação.  

 A indústria enfrenta  ainda acusações de plágio, forçando os órgãos fiscalizadores a 

reavaliarem suas próprias estratégias e a buscarem respaldo legal para a tomada de decisão. 

Mais emblemática nos parece ser a trajetória da Zynga, empresa desenvolvedora de 

FarmVille. Em menos de cinco anos de atuação foi avaliada em US$ 10bi e abriu seu capital 

em Bolsa de Valores tendo conseguido captar recursos para continuar a investir na produção. 

 Focalizando mais diretamente os objetivos desta pesquisa, constatamos que, apoiados 

na modalidade de comercialização freemium, os JSD se tornam rentáveis através do emprego 

de estratégias de monetização que são apresentadas ao longo das narrativas. A estratégia da 

gratuidade, aqui pontuada como diferencial dos JSD e já amplamente considerada em outros 

jogos e em outras plataformas de entretenimento, mostrou sua eficiência quando se analisam 

os resultados da indústria. É a partir da experimentação do jogo, sem qualquer necessidade de 

pagamento, que os jogadores se sentem atraídos em experimentar o jogo a partir de outras 

possibilidades: as diretas, onde se despende dinheiro real, ou as indiretas visitando links de 

empresas. Resta como desafio aos desenvolvedores criar mecanismos para atrair e manter 

esses usuários. E isso ocorre no desenvolvimento do próprio jogo e nas demais estratégias de 

monetização identificadas neste estudo: a publicidade e a comercialização de itens virtuais.  

 Tais estratégias são criadas para proporcionar valor aos usuários do jogo através de 

ações específicas, itens e eventos baseados em características como dificuldade, raridade, 

tempo de jogo, habilidades artísticas do jogador para decorar sua fazenda e funcionalidades 

sociais (visitas e presentes). A observação do jogo FarmVille, representativo da categoria de 

jogos sociais digitais aqui estudados, confirmou como as estratégias de monetização se fazem 

presentes, valendo-se das regras simples que ampliam as possibilidades de jogo e a adesão dos 

mais variados usuários, de todas as idades.  

 Tais estratégias se presentam ao longo das narrativas, como parte da própria 

dinâmica do jogo, sem prejudicar seu bom andamento. Em sua maioria elas se apoiam nas 

práticas de colaboração e competição que fazem parte do jogo. Em adição, parte dos fluxos de 
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acumulação de capital simbólico (visibilidade, reputação, reconhecimento e autoridade) é 

prevista pelos desenvolvedores como uma estratégia de disseminação dessas ofertas e, 

consequentemente, para que possam vir a atingir seus objetivos de marketing. 

  A observação do  site www.farmvillefeed.com.br reforçou nosso entendimento das 

características da experiência extra-jogo, com evidente destaque para a quantidade de usuários 

que se utilizam desse recurso em busca de dicas para melhorar sua performance. Esses textos 

atuam como elementos fundamentais para promover uma maior imersão do jogador no 

universo ficcional do jogo, reconfigurando narrativas fora do game. 

 Ao chegar ao final da pesquisa, torna-se inevitável pensar na continuidade desse 

estudo. Dentre os temas que nos motivariam a ampliar o escopo do trabalho de investigação e 

análise iniciado no mestrado, os principais interesses dizem respeito à gameficação
52

 nas 

empresas, e ao emprego dos games na educação.  

 Esperamos que este material possa vir a ser utilizado como um ponto de partida para 

novos estudos por parte de outros estudantes interessados nesta temática. Nossa intenção de 

dar prosseguimento a esta pesquisa – talvez em um futuro doutorado – evidencia o quanto foi 

produtivo o caminho trilhado até esta etapa de finalização do Mestrado no PPGCOM-ESPM. 

As dificuldades encontradas e os rigores do ambiente acadêmico em nada arrefeceram o 

entusiasmo em relação ao processo de construção do conhecimento. Que venham as próximas 

etapas!  
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 Gameficação é uma forma de incorporar elementos e mecânicas de jogos em atividades cotidianas, de 

preferência utilizando-se do uso de dispositivos online móveis. 
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APÊNDICE 1- Características da Indústria 

Título 1: Zynga: 14 aquisições em um ano- Empresa de jogos sociais já vale cerca de US$ 10 

bilhões e deseja expandir seus negócios com novos jogos 

Local de publicação: www.olhardigital.uol.com.br
53

 

Data de publicação: 19/maio/2011 

Acesso em: 18/12/2012 

Conteúdo: Reporta que a Zynga realizou quatorze aquisições ao longo dos meses pesquisados 

(maio de 2010 a maio de 2011). Destaca entre as aquisições a da produtora 

OMGPOP,  criadora do game Draw Something por aproximadamente US$ 200 milhões. 

Menciona a realização de contratações massivas, dentre as quais destaca a do ex-chefe de 

animação da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, para fazer parte do conselho de diretores da 

empresa. Anuncia a intenção da empresa, avaliada em US$10 bilhões, de realizar abertura de 

capital na Bolsa de Valores americana. E dá ênfase à decisão da empresa em se estabelecer no 

país com uma operação majoritariamente comercial, mantendo o desenvolvimento e até a 

tradução de games na sede, em San Francisco, EUA. Relaciona como fatos relevantes, que 

desde o começo de 2011 a empresa passou a traduzir seus jogos para o português, fez sua 

primeira campanha publicitária exclusiva para a América Latina onde jogadores do CityVille 

podiam comprar itens que faziam referência à Coca-Cola Zero e estaria organizando seu 

primeiro evento oficial no Brasil, onde fãs dos games FarmVille e CityVille poderão se 

encontrar em São Paulo. 

 

 

Título 2: Dona de 'Farmville' é processada sob acusação de violação de patentes 

Local de publicação: www.g1.globo.com/tecnologia
54

 

Data de publicação: 17/agosto/2011 

Acesso em: 18/12/2012 

Conteúdo: A empresa é acusada de plágio na cópia de sistema de premiação de seus jogos, 

inclusive em FarmVille. A Agincourt pede uma indenização não especificada e uma ordem 

judicial para proibir a conduta da concorrente. Segundo a denúncia, as patentes envolvem 

processos de compra de crédito e sistemas de premiação nos jogos on-line, mecanismos que 

                                                 

53
 http://olhardigital.uol.com.br/jovem/games/noticias/zynga_comprou_14_companhias_em_um_ano 

54
 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/08/dona-de-farmville-e-processada-sob-acusacao-de-violacao-de-

patentes.html 

https://cityville.wikia.com/wiki/Coke_Zero_Collection
https://zyngaportugues.wordpress.com/2012/04/10/participe-do-primeiro-meetup-entre-jogadores-de-cityville-e-castleville-no-dia-22-de-abril/
http://olhardigital.uol.com.br/jovem/games/noticias/zynga_comprou_14_companhias_em_um_ano
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/08/dona-de-farmville-e-processada-sob-acusacao-de-violacao-de-patentes.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/08/dona-de-farmville-e-processada-sob-acusacao-de-violacao-de-patentes.html
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concentram boa parte das receitas dos games sociais. Curiosamente, na mesma notícia, 

destaca-se que a Zynga entrou no início do mesmo mês com ação judicial contra a também 

americana Vostu, empresa de jogos sociais com atuação exclusiva no Brasil sob a acusação de 

violar seus direitos autorais, obtendo liminar que obrigou a acusada a retirar quatro de seus 

jogos do ar, entre eles o MegaCity. A notícia ainda destaca que o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo suspendeu essa liminar, alguns dias após, por considerar que não há 

comprovação de plágio, já que o código-fonte dos programas ainda não passou por uma 

avaliação concreta. 

 

 

Título 3: Presidente da Nintendo diz que eles estão abertos para jogos sociais 

Local de publicação: www.pt.wikinoticia.com
55

 

Data de publicação: 24/fevereiro/2012 

Acesso em: 18/12/2012 

Conteúdo: Destaca entrevista do presidente da Nintendo, tradicional desenvolvedora de jogos 

tradicionais, que anuncia a criação de área para desenvolvimento de JSD em suas estratégias 

de crescimento. 

 

 

Título 4: Diversão entre amigos 

Local de publicação: www2.correiobraziliense.com.br
56

 

Data de publicação: 06/setembro/2011 

Acesso em: 11/06/2012 

Conteúdo: Reporta que a Eletronic Arts (EA), tradicional desenvolvedora de jogos 

tradicionais, criou área dedicada ao desenvolvimento de JSD e anuncia que a plataforma 

Google+ incluiu em seu novo segmento, dezesseis jogos. Reproduz a fala da vice-presidente 

sênior da empresa, Vic Gundotra: “Queremos fazer da atividade de jogar on-line tão divertida 

e tão significativa como se fosse na vida real”. 

 

 

 

                                                 

55
 http://pt.wikinoticia.com/Tecnologia/Jogos?start=2808 

56
 http://www2.correiobraziliense.com.br/euestudante/noticias.php?id=22564 

http://pt.wikinoticia.com/Tecnologia/Jogos/109809-presidente-da-nintendo-diz-que-eles-estao-abertos-para-jogos-sociais
http://pt.wikinoticia.com/Tecnologia/Jogos/109809-presidente-da-nintendo-diz-que-eles-estao-abertos-para-jogos-sociais
http://pt.wikinoticia.com/Tecnologia/Jogos?start=2808
http://www2.correiobraziliense.com.br/euestudante/noticias.php?id=22564
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Título 5: Jogos digitais ganham força no Brasil – Apoio privado desperta o interesse público 

no segmento de desenvolvimento de jogos no país 

Local de publicação: www.oestadorj.com.br
57

 

Data de publicação: 11/setembro/2011 

Acesso em: 11/06/2012 

Conteúdo: Aponta que a indústria local ainda está em desenvolvimento e o número de 

empresas que desenvolvem jogos sociais no Brasil é pequeno, sem quantificar. Atribui esse 

cenário à falta de mão de obra especializada. Os especialistas do setor se mostram otimistas e 

ressaltam que o cenário está mudando devagar e que a tendência é que novas companhias 

surjam no país. O aparecimento de novos cursos universitários fomentará a indústria e com 

mais profissionais novas oportunidades aparecerão. Destaca que o governo está sensível ao 

crescimento do segmento. Anuncia que Moacyr Alves, líder da Acigames, será Conselheiro 

Titular de Jogos Eletrônicos e Conteúdos Digitais do Ministério da Cultura, traçando um 

caminho entre os gamers e o Ministério.  

 

 

Título 6: Amazon intensifica esforços de mídia social 

Local de publicação: www.pop.com.br
58

 

Data de publicação: 06/setembro/2011 

Acesso em: 11/06/2012 

Conteúdo: Destaca que a Amazon
59

 contratou John Yurcisin, até recentemente executivo da 

Ogilvy & Mather
60

, como diretor de mídia social, para ajudar a maior companhia mundial de 

varejo online a desenvolver estratégias sociais, o que inclui a gestão de uma divisão de jogos 

sociais para concorrer com a Zynga, a líder nesse segmento. Menciona que a empresa vem 

contratando programadores e engenheiros para esse esforço. Um cartaz em um dos refeitórios 

da nova sede da empresa em Seattle descrevia a divisão de jogos sociais como "notícia 

urgente e de alcance mundial." A Amazon também anunciou vagas para o setor de jogos 

sociais no LinkedIn e no site de empregos tecnológicos Dice.com. Um anúncio postado em 15 

                                                 

57
 http://www.oestadorj.com.br/?pg=noticia&id=9415&editoria=Ci%EAncia%20e%20Sa%FAde 

58
 http://www.pop.com.br/popnews/noticias/economia/535784-Amazon-intensifica-esforcos-de-midia-

social.html 
59

 A companhia foi pioneira no comércio eletrônico de livros eletrônicos, leitores eletrônicos e computação em 

nuvem. Mas é retardatária em redes sociais e mídia social, deixando a liderança da área ao Facebook e Zynga. 
60

 Importante grupo de mídia com agências de publicidade globalmente distribuídas. 

http://www.oestadorj.com.br/?pg=noticia&id=9415&editoria=Ci%EAncia%20e%20Sa%FAde
http://www.pop.com.br/popnews/noticias/economia/535784-Amazon-intensifica-esforcos-de-midia-social.html
http://www.pop.com.br/popnews/noticias/economia/535784-Amazon-intensifica-esforcos-de-midia-social.html
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de agosto no LinkedIn buscava um engenheiro sênior de jogos sociais e informava que a nova 

divisão "está trabalhando em uma iniciativa de ponta na Amazon." 
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APÊNDICE 2- Publicidade em games 

Título 1: FarmVille cria GagaVille e dá acesso exclusivo ao próximo álbum de Lady Gaga 

Local de publicação: www.noticias.r7.com
61

 

Data de publicação: 10/maio/2011 

Acesso em: 15/02/2012 

Conteúdo: Destaca o acordo entre a cantora Lady Gaga e Zynga para o lançamento em 17 de 

maio de 2011 da fazenda GagaVille. Inspirada na estrela do pop, a fazenda vai dar acesso 

exclusivo às músicas do próximo álbum da cantora, antes do lançamento oficial do álbum. A 

parceria consiste na criação de uma fazenda vizinha ao FarmVille, que vai trazer o estilo e os 

temas da cantora americana, como, por exemplo, cristais e unicórnios. Apresenta a fala da 

cantora: “Eu quero celebrar e dividir o novo álbum com meus monstrinhos de uma maneira 

que nunca foi feita antes. Zynga criou um lugar mágico em FarmVille onde meus fãs poderão 

brincar e ser os primeiros a ouvir as músicas”. Destaca ser o maior acordo da Zynga com uma 

estrela da mídia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

61
 http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/farmville-cria-gagaville-e-da-acesso-exclusivo-ao-

proximo-album-de-lady-gaga-20110510.html 
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Título 2: Jogo Online Mini Fazenda tem Campanha da Dell Valle 

Local de publicação: www.baragai.com.br
62

 

Data de publicação: 13/maio/2011 

Acesso em: 15/02/2012 

Conteúdo: Destaca a ação que promove, de forma criativa, os néctares Del Valle Mais, da 

Coca-Cola Brasil, dentro do maior jogo social de fazenda do País (na época). A ação, criada e 

produzida pela Vostu, em parceria com as agências NBS e JWT, leva itens virtuais inspirados 

nos néctares Del Valle Mais e enfoca o gesto de carinho como forma para germinar uma 

plantação e o segredo primordial da marca para a sua produção. Para participar, basta o 

usuário aceitar o presente “Semente do Carinho”. O usuário ganha a semente no jogo, que 

deverá ser cuidada com o “Regador do Carinho”. Quanto mais o usuário usar o regador, 

maior, mais bonita e saudável será sua árvore. O jogador deve conseguir o “Regador do 

Carinho” pedindo para seus amigos ou ajudando a cuidar da fazenda dos vizinhos. Quanto 

mais o jogador usar o “Regador do Carinho”, mais chances de ganhar o “Toque Carinhoso”. 

Depois de crescer sua plantação, o usuário poderá cuidar novamente de outra “Semente do 

Carinho”.  

 

 

 

 

                                                 

62
 www.baragai.com.br/games 

 

http://bagarai.com.br/mais/jogo
http://www.baragai.com.br/games
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Título 3: Social Games atraem as marcas como meio de interação- empresas utilizam 

plataforma para transmitir seus conceitos para os consumidores  

Local de publicação: www.mundodomarketing.com.br 

Data de publicação: 10/junho/2011 

Acesso em: 15/02/2012 

Conteúdo: Destaca que as opiniões dos consumidores sobre as marcas que realizam ações nos 

games mudam para melhor após este contato e ilustra com a ação desenvolvida pela Unilever 

para promover o lançamento do Surf Líquido Super Concentrado. O produto nasceu com o 

mote “duas vezes mais perfume” e, para explicar este conceito, a marca realizou em maio uma 

ação no jogo Colheita Feliz. Os consumidores receberam um fertilizante que era o próprio 

Surf. Ao ser aplicado sobre as flores, o produto permitia que elas produzissem duas vezes 

mais perfume. Ao regar, o usuário ganha 10 XP. Além disso, Surf também faz as flores 

crescerem mais rápido, diminuindo em 20 horas o tempo de espera por estágio de 

crescimento.  
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Título 4: Guaraná Antarctica leva Ronaldo e Claudia Leitte para game Café Mania - O 

jogador e a cantora visitarão o café para saborerar o refrigerante e premiar os usuários com 

itens especiais 

Local de publicação: www.ambev.com.br
63

 

Data de publicação: 25/maio/2011 

Acesso em: 15/02/2012 

Conteúdo: Apresenta campanha da Ambev com o ex-jogador Ronaldo e a cantora Claudia 

Leitte no jogo Café Mania. Eles visitam o café do usuário, que poderá servi-los com todo o 

portfolio do Guaraná Antarctica - inclusive Guaraná Antarctica Zero, Guaraná Antarctica 

Açaí e Guaraná Antarctica Ice. A iniciativa, que aconteceu até 07 de junho, foi aberta a todos 

os participantes. Os usuários podem, ainda, ser presentados de acordo com as missões que 

precisam cumprir. Quanto maior o número de refrigerantes servidos, mais itens virtuais 

exclusivos da campanha podem receber como prêmio. Para participar, o jogador precisa juntar 

frutas de guaraná, que são encontradas em uma árvore no próprio Café e visitando o Café de 

seus amigos. As frutas também podem ser pedidas diretamente aos amigos por meio de 

mensagens pelas redes sociais Orkut. 

 

 

                                                 

63
 http://www.ambev.com.br/pt-br/imprensa/noticias/2011/05/25/guarana-antarctica-leva-ronaldo-e-claudia-

leitte-para-game-cafe-mania 

 

http://www.ambev.com.br/pt-br/imprensa/noticias/2011/05/25/guarana-antarctica-leva-ronaldo-e-claudia-leitte-para-game-cafe-mania
http://www.ambev.com.br/pt-br/imprensa/noticias/2011/05/25/guarana-antarctica-leva-ronaldo-e-claudia-leitte-para-game-cafe-mania


 

 

117 

Título 5: Uma nova mídia? Anunciantes começam a usar os espaços publicitários em jogos 

de redes sociais para interagir exatamente com seu público-alvo 

Local de publicação: www.epocanegocios.globo.com
64

 

Data de publicação: não especificada 

Acesso em: 15/02/2012 

Conteúdo: Para promover o filme Inimigos Públicos, a Universal utilizou o jogo Mafia Wars, 

do Facebook que contava com 24 milhões de participantes. O estúdio ofereceu aos usuários o 

carro do protagonista do filme e armas para incrementar as jogadas como itens virtuais.  
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 http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT206980-16363,00.html 
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Título 6: NetShoes lança loja virtual no Megacity – jogo social da Vostu 

Local de publicação: www.portaldapropaganda.com.br
65

  

Data de publicação: 13/novembro/2012 

Acesso em: 04/01/2013 

Conteúdo: Ação premia jogadores que cumprirem metas e acessarem loja pelo game. A 

Netshoes, maior conglomerado de lojas virtuais de esportes e lazer da América Latina, lançou 

a ação “Maratona Netshoes” dentro do MegaCity, principal jogo social de cidades do Brasil, 

desenvolvido pela Vostu
66

 (www.vostu.com), maior empresa de jogos sociais da América 

Latina. A campanha prevê uma loja virtual da Netshoes na MegaCidade do jogador, além de 

prêmios pagos em moeda virtual. No Megacity, o usuário é recebido por um treinador 

esportivo que lhe apresenta a “Maratona Netshoes” e as metas da ação. Para ajudá-lo com 

suas missões, o jogador pode convidar seus amigos. Ao instalar a loja da Netshoes em sua 

MegaCidade, o usuário poderá concorrer a “MegaGranas”, moeda virtual do game. Ele será 

premiado ao se cadastrar no site da Netshoes, ao realizar uma compra e também ao girar a 

“Roleta da Fortuna” dentro do jogo. 

 

 

 

                                                 

65
 http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/32912-netshoes-lanca-loja-virtual-no-megacity-

jogo-social-da-vostu- 
66

 Fundada em 2007, a Vostu é a maior empresa de jogos sociais da América Latina e tem entre seus principais 

títulos os games MegaCity, Mini Fazenda, Café Mania, Candy Dash, Elemental e GolMania. A revista Business 

Insider incluiu a Vostu no top 100 de startups mais valiosas do mundo em 2011. Em outubro do mesmo ano, a 

revista Forbes a escolheu como uma das 10 principais Startups do Brasil. Com mais de 50 milhões de usuários 

registrados, a Vostu tem mais de 20 milhões de pessoas jogando seus títulos mensalmente no Facebook, Orkut e 

Google+. 

 

http://www.portal/
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/32912-netshoes-lanca-loja-virtual-no-megacity-jogo-social-da-vostu-
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/32912-netshoes-lanca-loja-virtual-no-megacity-jogo-social-da-vostu-
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APÊNDICE 3-  Lançamento de Produtos 

 

Título 1: 750 mil na turma do Chico Bento 

Local de publicação: blog.diariodonordeste.com.br
67

  

Data de publicação: 20/dezembro/2012 

Acesso em: 05/01/2013 

Conteúdo: Em apenas 3 meses de lançamento oficial, o jogo para Facebook “Turma do Chico 

Bento” bateu a marca de 750 mil usuários no Brasil. Lançado em setembro para Facebook e 

Orkut, o jogo apresenta sempre novas atualizações e conteúdos para combinar com a 

brasilidade do jogo. Por exemplo, será possível juntar fubá, açúcar, ovos e leite para criar um 

bolo de fubá! Durante o Natal, o jogo traz uma nova aventura, “Natal: a Ceia”, com novos 

itens e missões temáticas desta época do ano. Nela, o Chico Bento tem medo que Griselda, 

sua galinha de estimação, seja o prato principal da ceia de Natal. Assim, ele pede ajuda da 

turma para salvá-la e escondê-la, além de substituir o prato da noite feliz por um bolo de fubá 

ou farofa e rabanada. Outra aventura também chega para quem é fã do Chico Bento e das 

goiabas do Nhô Lau. O caipira mais famoso do Brasil junto com seu amigo Zé Lelé convidam 

seu personagem para pegar goiaba no sítio do Nhô Lau, é necessário completar um mini-game 

e fugir do dono da goiabeira. 

 

 

                                                 

67
 http://blogs.diariodonordeste.com.br/joyguide/atualizacoes/750-mil-na-turma-do-chico-bento/ 

http://www.facebook.com/pages/Turma-do-Chico-Bento-O-Jogo/226114177514069?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Turma-do-Chico-Bento-O-Jogo/226114177514069?fref=ts
http://blogs.diariodonordeste.com.br/joyguide/atualizacoes/750-mil-na-turma-do-chico-bento/
http://blogs.diariodonordeste.com.br/joyguide/wp-content/uploads/2012/12/Turma-do-Chico-Bento.jpg
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Título 2: Abril Mídia investe 1 Milhão em game social 

Local de publicação: www.portaldapropaganda.com.br
68

  

Data de publicação: 11/outubro/2012 

Acesso em: 05/01/2013 

Conteúdo: O objetivo principal do jogador é levar suas celebridades para o hall da fama e 

ganhar destaque como empresário do ramo. Assim, ele evolui no jogo e pode, entre outras 

regalias, garantir participação VIP em festas e eventos. Estão previstas cotas de patrocínio e 

interação das marcas de anunciantes nas atividades dentro do aplicativo. Um dos destaques é a 

interação com celebridades do mundo real e também concursos nos quais os jogadores terão a 

oportunidade de participar de eventos do mundo real com famosos de verdade. Todos os 

eventos e premiações da marca Contigo! — tais como seu famoso camarote em Salvador, o 

réveillon de Copacabana e o disputadíssimo Prêmio Contigo! de TV — estarão na lista de 

acontecimentos imperdíveis do game: os jogadores deverão encontrar meios de incluir seus 

avatares entre os convidados, para que sejam fotografados no tapete vermelho e ganhem 

pontos em sua escalada para a fama, garantindo assim o progresso no game. Os jogadores 

poderão solicitar o auxílio de seus amigos no Facebook para cumprir suas metas — e sua 

vitória nas tarefas mais importantes será noticiada em uma timeline comum a todos os 

participantes. É ali que, por meio de pequenas notas, todo mundo saberá o que de mais 

relevante acontece na Cidade dos Famosos, em tempo real. 

 

 

                                                 

68
 http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/32377-abril-midia-investe-

1-milhao-em-game-social 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/32377-abril-midia-investe-1-milhao-em-game-social
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/32377-abril-midia-investe-1-milhao-em-game-social
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Título 3: Julgamento do mensalão vira game no Facebook estrelado por Joaquim Barbosa 

Local de publicação: www.diariodepernambuco.com.br
69

 

Data de publicação: 11/outubro/2012 

Acesso em: 04/01/2013 

Conteúdo: Desenvolvedora de games carioca criou um jogo para Facebook que tem como 

tema o julgamento do mensalão protagonizado pelo relator do caso no Supremo Tribunal 

Federal (STF). O jogador deve assumir o lugar do ministro Joaquim Barbosa para eliminar os 

réus Marcos Valério, Delúbio Soares, José Genoino e José Dirceu, que atiram de volta na 

direção do magistrado. O jogo conta ainda com a presença do revisor Ricardo Lewandowski, 

cujas sentenças, mais brandas com os acusados, têm contrastado com as do relator e gerado 

críticas na rede. Quando Lewandowski aparece em cena, Barbosa fica mais devagar e, logo, 

mais vulnerável à artilharia dos mensaleiros, que é representada por cifrões vermelhos.  

 

 

 

 

 

                                                 

69
 http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2012/10/11/interna_politica,401795/julgamento-

do-mensalao-vira-game-no-facebook-estrelado-por-joaquim-barbosa.shtml 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2012/10/11/interna_politica,401795/julgamento-do-mensalao-vira-game-no-facebook-estrelado-por-joaquim-barbosa.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2012/10/11/interna_politica,401795/julgamento-do-mensalao-vira-game-no-facebook-estrelado-por-joaquim-barbosa.shtml
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APÊNDICE 4 - Aspectos de monetização 

Título 1: MiniFazenda  vai vender créditos em 150 mil pontos no Brasil 

Local de publicação: www.colunistas.ig.com.br
70

 

Data de publicação: 19/agosto/2011 

Acesso em: 04/01/2013 

Conteúdo: A desenvolvedora de jogos sociais Vostu fechou uma parceria com 150 mil postos 

de venda de créditos para seus games. A ideia é que os usuários comprem os chamados PINs 

para avançar níveis mais rapidamente. A Vostu produz jogos como MegaCity, MiniFazenda, 

Café Mania, Vostu Poker e Rede do Crime, que podem ser jogados pelas redes sociais Orkut e 

Facebook. A relação dos pontos de venda está disponível na aba PINs dos jogos. 

 

 

Título 2: Rentabilidade de jogos online será tema no AdMonsters Brasil  

Local de publicação: www.invertia.terra.com.br
71

 

Data de publicação: 17/abril/2012 

Acesso em: 05/01/2013 

Conteúdo: Destaca a participação de Matias Recchia, da Vostu que falará das estratégias para 

gerar receita com jogos sociais no evento AdMonsters Brasil. "Vamos discutir como ganhar 

dinheiro com os usuários em diferentes estágios de sua vida, desde a aquisição inicial, quando 

pagam pela primeira vez, para, então, se tornarem contribuintes fiéis e maximizar o valor dos 

jogos", explica Recchia. "Falaremos também sobre modelos alternativos de monetarização do 

tráfego, incluindo a colocação de produtos nos jogos, campanhas de marca e outras formas 

criativas, como rádio online." A Vostu é a primeira empresa a lançar o serviço de rádio dentro 

de seus jogos sociais MegaCity e MiniFazenda para Facebook e para Orkut. As estações são 

atualizadas com três novas horas de conteúdo personalizado todos os dias e têm reprodução 

ininterrupta. A maioria dos conteúdos da rádio é de música pop, informações sobre o jogo, 

conselhos, curiosidades, histórias e missões audiovisuais. Segundo a Vostu, em vez de receber 

instruções explícitas sobre o que e como fazer ações no jogo, os jogadores do MegaCity e do 

MiniFazenda agora encontrarão missões que dependem de sintonizar a rádio, com metade das 

                                                 

70
 http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/08/19/minifazenda-vai-vender-creditos-em-150-mil-pontos-

no-brasil/ 
71

 http://invertia.terra.com.br/admonsters-brasil/noticias/0,,OI5717439-EI20140,00.html 

 

http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/08/19/minifazenda-vai-vender-creditos-em-150-mil-pontos-no-brasil/
http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/08/19/minifazenda-vai-vender-creditos-em-150-mil-pontos-no-brasil/
http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/08/19/minifazenda-vai-vender-creditos-em-150-mil-pontos-no-brasil/
http://invertia.terra.com.br/admonsters-brasil/noticias/0,,OI5717439-EI20140,00.html


 

 

123 

instruções na tela e a outra metade somente revelada pelo DJ. Recchia faz mistério sobre o 

novo jogo que será lançado em breve, o Shaking Vegas, que será apenas um entre tantos 

preparados para 2012. "Temos 50 milhões de usuários cadastrados e cerca de 15 milhões de 

jogadores mensais. Esse número vai aumentar na medida em que mais brasileiros terão acesso 

aos games pela internet, principalmente por meio dos telefones celulares", analisa.  

 

 

Título 3: Rentabilidade de jogos online será tema no AdMonsters Brasil  

Local de publicação: www.tecnologia.terra.com.br
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Data de publicação: 22/maio/2012 

Acesso em: 05/01/2013 

Conteúdo: Destaca o acordo firmado por Zynga e American Express para lançar um cartão de 

débito pré-pago. O usuário poderá usar o cartão para obter prêmios virtuais. Quem fizer 

compras em valor superior a 25 dólares receberá "Farm Cash", moeda usada para compra de 

bens virtuais no FarmVille, um dos jogos da Zynga. A empresa anunciou que oferecerá 

recompensas semelhantes nos jogos CastleVille e CityVille, nos próximos meses. As duas 

empresas se recusaram a revelar detalhes financeiros da parceria. "Trata-se do primeiro 

programa de recompensas para um cartão de débito pré-pago, e a Zynga e a American 

Express têm a oportunidade de oferecer valor aos jogadores da Zynga e de expandir e 

conectar mais a base de usuários da American Express", disse Jeff Karp, vice-presidente de 

marketing e receita da Zynga, à Reuters. "Isso nos permite ligar pela primeira vez de forma 

plenamente integrada os gastos cotidianos que uma pessoa realiza online ou offline a 

recompensas em moeda virtual para jogos e acesso a ofertas especiais", comentou Daniel 

Schulman, presidente do grupo de crescimento empresarial da American Express. 
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APÊNDICE 5 – Roteiro de pesquisa 

DATA DA PESQUISA: ___________________________________________ 

INÍCIO: _______________ 

FINAL: _______________ 

NOME DO OBSERVADO: ________________________________________ 

NÍVEL DO JOGO: __________ 

AÇÕES DO DESENVOLVEDOR/PATROCINADOR 

ITEM OBSERVADO QUANTIDADE DE 

OBSERVAÇÕES 

FORMATO DE 

APRESENTAÇÃO 

Publicidade estática   

Banners publicitários   

Itens exclusivos patrocinados    

Itens exclusivos não patrocinados   

Tarefas ou missões patrocinadas   

Tarefas ou missões não 

patrocinadas 

  

Promoções (e liquidações)   

Concursos   

Sorteios   

AÇÕES DE COLABORAÇÃO 

AÇÃO FREQUENCIA NOTAS 

Visita a outras fazendas   

Recebimento de visitas de outros 

amigos 

  

Envio de convite para o jogo   

Envio de convite para a rede social   

Envio de presentes   

Recebimento de presentes   

Postagem de dicas e comentários   

Solicitação de ajuda a outros 

jogadores 

  

 

OUTRAS AÇÕES DE MONETIZAÇÃO: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – Página inicial do site 
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ANEXO 2 – Página de compra de cartões 
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ANEXO 3 – Oferta de Meios de cobrança e promoções 
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ANEXO 4 – Página de Suporte ao Jogador 
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