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Resumo  

Com o crescimento do online, o marketing descobriu novas potencialidades, nomeadamente no que diz respeito à comunicação 
directa com o consumidor. Este trabalho pretende analisar, até que ponto as comunidades de utilizadores de videojogos 
realmente têm impacto no processo de produção e se os fóruns e websites servem como ferramentas de feedback eficaz, 
permitindo percepcionar o grau de satisfação do consumidor e agir de forma a colmatar falhas. Irá ser analisada a importância da 
co-criação através das versões beta e a possibilidade de personalização de conteúdos com base nos conteúdos criados tanto 
pelos consumidores, como pela própria empresa.  

May the force be with you: O consumidor como elemento dotado de poder de acção 

“Actualmente o consumidor das nossas sociedades ocidentais não apenas reivindica a sua identidade própria, como também 

compreendeu igualmente o jogo do marketing. (…) Ele evoluiu, amadureceu, e assim, apercebe-se melhor das motivações ocultas 

por trás dos caminhos que gostaríamos de vê-lo tomar, dos comportamentos que esperávamos que adoptasse, dos produtos que 

desejávamos que comprasse.”   

 Jean Marc Lehu (1996:30) 
 

A par da evolução do indivíduo, o marketing foi obrigado a mutar-se, adaptando-se a um consumidor cada vez mais exigente, 

crítico e difícil de satisfazer. Os avanços tecnológicos abrem a janela de oportunidade no que diz respeito ao acto de colocar o 

poder neste consumidor que o exige, uma vez que, e de acordo com Lehu (1996:150), “O consumidor apoderou-se do poder, e a 

tecnologia associada a este novo universo de consumo permitirá que ele o conserve”. 

 Segundo Walthieu et. al. (2002), conforme Hunter e Garnefeld (2008:2) o consumer enpowerment define-se pelo estado positivo 

provocado no consumidor, que advém do aumento do poder de controlo que é possibilitado ao mesmo. Este poder pode ser 

disponibilizado através de recursos como a ampliação da informação ou a criação de um mix equilibrado entre qualidade, preço e 

atributos do produto. Em suma, o consumer enpowerment surge como uma resposta à necessidade que os consumidores têm de 

reaver o poder no que diz respeito ao processo de consumo (Kotler et. al, 2009:412), rejeitando a ideia de que apenas as 

empresas que fornecem o serviço/produto ditam as regras de forma intransigente. Aliado às novas tecnologias está um 

consumidor que agora decide quando e como quer ser sujeito ao marketing e a tudo o que lhe está subjacente, e é este poder 

que deve ser dinamizado. Deste modo, se os consumidores sentem prazer ao terem mais controlo, o produto ou empresa que lhe 

está associado irá tornar-se mais relevante (Hunter e Garnefeld, 2008:3). Estes serão, assim, vistos como uma fonte de prazer o 

que consequentemente provocará no consumidor a motivação para estreitar e prolongar a relação e interacção com os 

elementos referidos. Uma das vertentes mais importantes desta sensação de satisfação é um word of mouth (passa-a-palavra) 

positivo [Anderson e Sulivan (1993); Wangenheim e Bayón (2007) apud Hunter e Garnefeld (2008:9)]. 

Numa era em que os consumidores rejeitaram por completo a ideia de que são elementos passivos e secundários torna-se 

imperativo que as empresas interajam com os seus clientes de forma cada vez mais directa e relacional. Segundo Kotler et.al. 

(2009:380) os consumidores de hoje em dia, por estarem cada vez mais informados, esperam que, as empresas mais do que 

satisfazer ou agradar, ouçam as suas opiniões.  

O CMR – Customer Relationship Managment (Gestão de relações com os clientes) assume-se igualmente, nesta perspectiva, 

como uma técnica de extrema relevância. De acordo com Ferrão (2003:10), existem três pontos fulcrais para a essência do CMR: 

(1) o conhecimento contínuo e actualizado dos clientes relativamente aos produtos/serviços; (2) que deve ser comunicado 

interactivamente; (3) com o objectivo de desenvolver um relacionamento continuado com perspectivas a longo prazo.  

Relativamente à análise que iremos desenvolver sobre a importância dos fóruns, estas plataformas inserem-se numa tipologia 

específica do CMR: o CMR colaborativo. Este engloba serviços colaborativos, tais como as comunidades de clientes.  

Ainda segundo este autor, o CMR assenta no conceito do Marketing Relacional. Este último, definido pela primeira vez por Regis 

McKenna, conforme Ferrão (2003:10), designa uma prática que tem em vista o desenvolvimento de um relacionamento contínuo 

e de longo prazo, entre consumidor e empresa, realizado de forma interactiva e espelhando o conhecimento dos primeiro face 

aos produtos e serviços do segundo. 

A aliança entre este tipo de marketing e os constantes avanços tecnológicos tornou possível compreender a carteira de clientes, 

conhecendo o seu comportamento e atitudes, culminando esta tarefa na possibilidade de oferecer ao cliente uma experiência 

individualizada, tendo em conta as necessidades e a percepção que o mesmo tem do serviço. Conhecer, comunicar e estudar são, 

deste modo, condutas imperativas para compreender a fundo o cliente (Lindon D. et. al., 1992:636). Como evolução do 

Marketing Relacional surge o Marketing one-to-one que consiste “num diálogo único que ocorre directamente entre a empresa e 
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o cliente individual” (Lindon D. et al, 1992:644). Este tipo de abordagem permite ao consumidor especificar as suas necessidades 

à empresa, tornando assim possível a costumização do produto ou serviço de acordo com as especificações dadas. Se no passado 

a tendência era para que esta personalização fosse dispendiosa, e por isso acessível apenas a um mercado diminuto, actualmente 

e em muitas vertentes este processo não só se tornou pouco dispendioso como veloz: uma vez que as linhas de produção se 

tornaram electrónicas é mais fácil modificá-las, o que pode resultar numa panóplia de segmentos personalizáveis em 

determinado produto. Assume-se como elemento de extrema importância a rapidez com que o produto pode ser criado e 

entregue ao consumidor (Reis, 2000:168). 

A Internet representa um dos meios de comunicação mais importantes neste tipo de marketing, possibilitando custos pouco 

elevados, a imediatizaçao e o envolvimento do utilizador, uma vez que este é agora “net-interactivo” (Lindon D. et al, 1992: 663). 

Esta característica do ultilizador/consumidor resulta numa crescente preocupação relativamente à questão da personalização 

também nos Web sites. A finalidade é provocar um sentimento de pertença, com o objectivo de fazer o utilizador voltar 

(Davenport e Beck, 2001:120). Neste sentido e remetendo para o tema que irá ser analisado, é extremamente relevante que o 

jogador/consumidor não se sinta deslocado ao experienciar o ambiente virtual proporcionado pelo website.  

O conceito de comunidade ganha relevância se pensarmos na força que o todo tem sobre determinada empresa ou marca e 

assim torna-se imperativo considerar que “Although the individual consume is weak, their collective power will always be bigger 

than the power of any firm” (Kotler et. al., 2010)
1
. As comunidades online de jogadores representam números astronómicos de 

membros, que juntos compõem, pelo menos, uma vasta parte da carteira de clientes de determinada empresa. Conceder-lhes a 

devida importância é fundamental para que esta maximize o seu sucesso; caso claro do conhecido ditado popular “se não os 

podes vencer junta-te a eles”. 

Mais uma vez o poder do consumidor é ampliado e é a partir desta noção que a plataforma para a comunicação é dinamizada, 

numa rede de todos-para-todos onde é possível a troca de informações entre consumidores, no que diz respeito à sua relação e 

interacção com determinado produto ou serviço. Nesta rede os consumidores podem escolher ser emissores ou receptores (Reis, 

2000:131) no fluxo de troca de informação. A credibilidade é, deste modo, conquistada na Web, uma plataforma que não 

conhece fronteiras espaciais ou temporais. (Kotler et. al., 2010). 

Os serviços online permitem igualmente a criação de “bulletin boards” com a finalidade de armazenar mensagens, colocando à 

disposição uma opção que permite enviar uma notificação para o e-mail sempre que existe uma nova mensagem (Reis, 

2000:148). É nesta estrutura que assentam os fóruns, na sua generalidade constituindo centros de partilha em permanente 

actualização e mutação. Esta característica deve-se em grande parte à opção acima mencionada: ao receber a notificação de que 

determinado tópico foi comentado e ao clicar na hiperligação, o consumidor direccionado de forma directa para a página do 

fórum em questão
2
. No caso das comunidades de utilizadores de videojogos, estes são pontos de encontro e discussão que 

permitem aos criadores percepcionar a experiencia que advém do consumo do produto.  

É esta possibilidade de feed-back directo que possibilita uma ligação ao consumidor mais dinâmica. Este factor é um dos nove 

elementos do sistema de comunicação criado por Kotler (1993), conforme Reis (2000:91), e define-se como o segmento da 

resposta que retorna ao emissor, após o receptor ter experienciado uma serie de reacções provenientes do estímulo da 

mensagem. Segundo Andrés et. al. (2005:31) os consumidores devem ser levados a interagir e as interacções por estes iniciadas 

estão dotadas de um potencial muito maior do que aquelas que são despoletadas pela empresa. 

A importância do on-line é nítida, importa agora compreender a importância dos websites e dos fóruns de videojogos. 

Ao analisar o Top das 50 series de videojogos lançado pelo Guiness World Records
3
 após votação dos leitores – tendo como 

objectivo identificar a existência ou não de Web sites e fóruns de cada jogo – foi possível concluir que apenas 12 dos videojogos 

apresentados na lista não possuem fórum, o que representa uma predominância de 76% por parte dos websites que escolhem 

incorporar este tipo de plataformas; contrariamente todos possuem um Web site.
4
  

A comunidade online é, sem dúvida uma das mais poderosas ferramentas na análise daquilo que são os consumidores e 

compradores de videojogos. Segundo um estudo realizado a cinco companhias australianas, (com sucesso reconhecido na 

comercialização de videojogos com uma componente online) nas quais foram entrevistados os seus produtores e designers, a 

totalidade dos participantes afirmou que as comunidades online contribuem activamente para o sucesso dos videojogos 

(Ruggles, Wadley e Gibbs, 2005:114).  
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Estudo de Caso – Fóruns: As plataformas que agregam uma comunidade em expansão
5
 

O objectivo desta pesquisa era compreender se existia uma relação directa entre o feed-back dado por parte consumidores de 

videojogos, que participam activamente nas comunidades online, e a criação, modificação e melhoramento dos produtos por 

parte dos criadores dos mesmos. Numa primeira fase foi necessário especificar o problema e os objectivos da pesquisa: (1) 

Problema – Saber até que ponto os fóruns e websites desempenham um papel fundamental na criação e/ou modificação dos 

videojogos. A opinião dos consumidores como despoletadora de mudança?; (2) Objectivos da Pesquisa – Compreender que tipo 

de indicadores denotam esta relação: patches
6
, MOD’s

7
, conteúdo personalizado, versões beta

8
; analisar casos de consumer 

enpowerment nesta vertente. 

Obter feedback de ambas as partes, consumidores e empresas, foi considerado um dos aspectos fundamentais. Infelizmente, e 

até à data, não foi obtida qualquer resposta por parte das últimas. Deste modo, procedeu-se a uma análise quantitativa das 

opiniões de jogadores através de três fóruns.  

Para contribuir é necessário tornar-se parte integrante destas plataformas: fazer um login, especificando algumas informações 

tais como data de nascimento, e-mail e país. Foram escolhidos três fóruns, dois deles tendo como critério base a quantidade 

elevada de tópicos e respostas e o último por se tratar de uma comunidade portuguesa. 

O primeiro fórum (Bethesda Softworks – General – Community Discussion) foi o que possibilitou uma análise quantitativa mais 

abrangente, uma vez que foram obtidas 32 respostas ao tópico criado, no qual foi incorporada, por decisão própria, uma 

ferramenta de questionário. Esta análise foi realizada entre 8 e 17 de Outubro de 2010.  

Relativamente ao questionário, foi colocada a seguinte questão: “As opiniões dos jogadores constituem um elemento importante 

na criação e modificação dos videojogos?” 

Dos 54 votos obtidos, 45 foram de resposta positiva (83.33%) e apenas 9 de resposta negativa (16.67%). 

Por sua vez, o tópico focou-se em quatro perguntas de resposta aberta, de carácter qualitativo: (1) “Qual a verdadeira 

importância dos fóruns de videojogos?”; (2) “A opinião dos jogadores é importante para os criadores?”; (3) “Se sim, estas têm um 

papel crucial na adaptação do videojogos às necessidades dos jogadores?”; e, por fim, (4) “Sente que os fóruns são uma boa 

ferramenta para as comunidades online de jogadores?”. 

Nesta análise qualitativa, foi utilizado o método bola de neve, de forma não aleatória e intencional. Este método foi escolhido 

uma vez se pretendia analisar uma amostra que está inserida num universo de difícil acesso, em muitos casos pouco colaborante. 

A tendência esperada foi constatada, uma vez que em 32 respostas apenas 2 responderam negativamente às questões, 

afirmando que os fóruns e as opiniões contidas nestes não devem ser tidas em conta.  

No entanto, foram observadas algumas tendências inesperadas: (1) a comunidade de jogadores afirma que as opiniões a ter em 

conta por parte dos criadores e empresas, devem ser escolhidas de forma coerente e bem estruturada; (2) a comunidade de 

jogadores admite que no seu seio existem ideias/sugestões completamente fora do contexto, inúteis e ridículas; (3) a 

comunidade de jogadores refere repetidas vezes jogos ou empresas que tiveram sucesso ao ouvirem a opinião dos seus 

jogadores, assim como, a realidade inversa; (4) a adaptabilidade dos videojogos é referida inúmeras vezes e os MOD’s são 

reconhecidos como mais-valias de extrema importância, no processo de personalização.  

A analise de género não foi possível, uma vez que neste tipo de comunidades online os participantes são identificados por um 

username que na maior parte dos casos não denota o sexo. Foi, então, analisada a fidelização: verificou-se a predominância de 

utilizadores registados em 2008 e 2009, tendência que poderá ser explicada em grande parte devido ao facto de um dos jogos 

mais vendidos por esta empresa ter sido lançado no ano de 2008, tendo sido considerado jogo do ano em ambos os anos 

referidos, lançando uma edição especial no ano de 2009. É ainda importante referir que quatro indivíduos estavam registados 

desde 2006 e o utilizador mais antigo estava registado desde 2001. A amostra é insuficiente para provar a fidelidade à 

comunidade, no entanto, foi possível identificar alguns casos em que a mesma parece confirmar-se.  

Relativamente ao segundo fórum (EA Forums – General Discussion), apenas forma obtidas duas respostas ao tópico criado. 

Ambas manifestavam uma opinião positiva, considerando que a comunicação entre consumidor-empresa é essencial e que os 

fóruns tornam esse diálogo possível.
9
 

Por fim, importava ainda analisar uma comunidade de jogadores portuguesa (TheSims3 [Portugal] – Discussão geral) de forma a 

tornar possível uma comparação com as duas comunidades americanas escolhidas.  

Foram obtidas três respostas e todas referiam a mesma problemática: os membros desta comunidade sentem que apenas as 

opiniões da comunidade americana são tidas em conta, denotando a ideia de que todas as outras comunidades acabam por ser 

periféricas e de pouca relevância.
10
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Segundo os dados de um estudo realizado pela Obercom
11

, relativo aos videojogos na sociedade em rede (2008), apenas 12,2% 

dos portugueses, com idade superior a 15 anos, costuma jogar videojogos. Relativamente à faixa etária é a população jovem e 

jovem-adulta que dedica tempo ao consumo destes produtos (15-34 anos), estes em termos de nível de escolaridade englobam 

os que frequentam um curso superior ou médio (22,2%), os com ensino superior (25%) e, a taxa mais alta engloba os indivíduos 

com curso médio/politécnico (35%). Quanto à plataforma, 68% elegem o computador como meio utilizado para jogar.  

Conforme referido no Fórum Congressos e Desigualdades, realizado no dia 15 de Outubro de 2010, no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa, pela oradora Rosário Mauritti no âmbito da sua pesquisa sobre 

Consumos que demarcam no quotidiano de viver só, em Portugal muitos dos indivíduos que vivem sozinhos são estudantes 

universitários deslocados da sua área de residência habitual. Apesar de, e segundo a mesma, o computador não funcionar como 

um substituto da realidade, mas sim como um complemento, reforçando a ligação ao mundo, poderemos ponderar uma relação 

directa entre o perfil do consumidor de videojogos em Portugal e a sua utilização de comunidades online. Na verdade, jogos 

como o World of Warcraft permitem a criação de tribos que muitas vezes podem ser extensões de comunidades off-line, ou seja, 

grupos de amigos que também o “são” num mundo virtual, prolongando a experiência relacional para o on-line. O facto de viver 

sozinho poderá eventualmente potencializar a utilização destas redes online, uma vez que, e nos casos dos estudantes, a 

companhia pode não estar tão ao alcance como desejado; será o caso de estudantes oriundos dos arquipélagos da Madeira ou 

Açores, que não podem ir a casa todos os fins-de-semana.  

Portugal apresenta uma comunidade de jogadores de videojogos diminuta quando comparada com comunidades de jogadores 

noutros locais do Mundo, sejam elas on-line ou não. Na verdade, as dimensões de cada país são relevantes neste contexto, no 

entanto Portugal assume-se como um país onde esta indústria é reduzida. Apenas este Novembro vai ser lançado para a 

Playstation3 o primeiro jogo de produção nacional. Este poderá ser obtido através da network da companhia e terá um modo 

online. Ao consultar o fórum deste videojogo no seu website foi possível constatar desde logo uma forte presença de um dos 

elementos da equipa criadora que prontamente responde de forma directa às dúvidas dos jogadores, ao mesmo tempo que 

informa sobre o progresso da produção.
12

  

Concluindo, e apesar de não ter sido obtido feed-back por parte de qualquer empresa/companhia do ramo, foi possível constar 

que os jogadores que se expressam on-line querem ser ouvidos e tidos em conta, denotando o conceito de consumer 

enpowerment que anteriormente foi referido. Estes consumidores sabem que têm o poder e o facto de sentirem que são ouvidos 

fá-los continuar a expressar-se sobre as experiências e jogabilidade. Importa ainda referir que segundo Kotler et. al. (2009:388), a 

tecnologia cria novas possibilidades para uma lealdade recíproca, neste caso entre os jogadores e as empresas deste ramo. A 

criação de espaços on-line, nos quais os consumidores podem colaborar e discutir problemas técnicos ou inovações no produto 

transmite ao cliente a sensação de que está a ser levado a sério. Acções como iniciativas de pergunta-resposta revelam 

proximidade com o consumidor e com a comunidade on-line. Nestas os jogadores têm oportunidade de colocar questões aos 

criadores do jogo, ainda antes de ser comercializado.
13

 O registo nos fóruns e a participação activa na comunidade são incitados 

pelos próprios criadores. É possivel ler num post sobre perguntas frequentes: “We encourage you to register on our official 

forums and post your ideas and questions in the Fallout: New Vegas section, where our fans and developers share and discuss 

ideas and answer questions.”
14

 

 

Versões Beta – O consumidor como elemento activo no processo de criação/experimentação 

Um dos passos para incorporar o conhecimento e opiniões do consumidor no desenvolvimento de videojogos é torná-lo parte 

activa do processo de teste. “The costumer is the beta tester” (Kline et. al., 2003:203) este famoso ditado da indústria dos 

videojogos explícita a importância deste tipo de iniciativas. Segundo estes autores existem duas razões para as companhias 

procurarem indivíduos de forma casual, que estejam dispostos a participar na fase de testes: em primeiro lugar é mais barato; e 

em segundo lugar os jogos enriquecem em termos de conteúdo ao serem expostos a jogadores que estão fora do núcleo de 

produção (Kline et. al., 2003:203). 

Na verdade, e segundo Brandon James conforme Kline et. al. (2003:203), designer da id Software, cada tipo de jogador aborda de 

forma diferente determinado jogo e, deste modo, um número elevado de testers resulta numa panóplia de interacções com o 

mesmo ambiente de jogo, dando aos criadores o feedback desejado e a possibilidade de compreenderem de que forma o jogo 

poderá realmente ser manipulado. Na mesma linha de pensamento Andrew Goldman, Presidente da Pandemic Studios, conforme 

Kline et. al. (2003:203) defende que após um longo período de tempo a trabalhar no mesmo projecto torna-se complicado 

perceber quais serão as reacções dos jogadores ao mesmo. 
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A Paradox Interactive e a Colossal Order decidiram dar aos jogadores a possibilidade de participarem na fase privada de testes 

beta do jogo. Os interessados apenas têm que preencher um formulário e esperar que sejam escolhidos.
15

 

As respostas no fórum da Padadox Interactive sobre este projecto foram positivas, com os jogadores a mostrarem vontade em 

participar.
16

 

A Atari Europe criadora do jogo Test Drive Unlimited 2 seguiu a mesma linha de acção, ao unir forças com a elite de jogares que 

vão testar a fase beta deste. A equipa foi escolhida com base nos conhecimentos relativos a jogos do género, o interesse por 

jogos em geral e os requisitos técnicos que o jogo exige para poder ser experimentado em PC.
17

 

 Por sua vez a Blizzard Entertainment ao anunciar o inicio de testes da fase beta do jogo StarCraft – Wings of Liberty lembrou-se 

de estender o processo mesmo aos jogadores que não iriam ser escolhidos para testar a versão e, assim qualquer indivíduo que 

tivesse ao seu dispor um sistema operativo que respeitasse os requisitos poderia fazer o download da versão e enviar o feedback 

para a companhia. 

Por fim, um dos maiores casos de sucesso em termos de versões beta para teste: Halo Reach. Durante os dezoito dias de teste 

2.7 milhões de jogadores passaram mais de 16 milhões de horas a jogar a versão beta. A escolha da equipa de teste foi feita com 

base nos consumidores dos títulos anteriores para a consola XBOX360 e os criadores irão usar a informação gravada durante a 

fase de teste para colmatar falhas. No artigo que contêm esta noticia Marcus Letho, director criativo do jogo, refere que “We 

needed our fans to provide feedback. We needed a very large audience to hammer on this game, which allows us to use the data 

that really helps shape the final product.”
18

 

 

Patches – A caixa de primeiros socorros 

Estes “salva-vidas” actuam como resposta aos problemas e dificuldades dos jogadores, ao mesmo tempo que lhes transmitem 

uma sensação de proximidade com os criadores que prontamente respondem de forma activa às falhas. Mas se, pelo contrário, 

os responsáveis pela criação se esquecem da sua comunidade de jogadores, a credibilidade e o sentimento de que a opinião de 

cada jogador é importante é perdida. Exemplo deste facto foi um dos tópicos discutidos no fórum do jogo Battlefield da 

Electronic Arts, no qual os jogadores referiam a falta de atenção por parte da equipa de produção, nomeadamente devido à 

inexistência de patches desde o lançamento do jogo
19

. Apesar do tópico publicado em 2008 pelos criadores que referia o 

entusiasmo com as reacções da comunidade, assim como a atenção dada a todo o feedback dos jogadores
20

, algo falhou e não 

passou despercebido. 

No caso do jogo Mafia, um dos patches lançado acabou com as dores de cabeça da comunidade de jogadores que não estava a 

conseguir progredir no jogo devido a uma missão demasiado difícil. Depois de um volume elevado de críticas de jogadores ao 

problema
21

, que lhes estava a causar cada vez mais frustração, a equipa de desenvolvimento do jogo decidiu criar um patch que 

entre outras coisas, diminuía a dificuldade desta missão
22

.  

Segundo Veronika Megler (Senior IT Architect, IBM Sales & Distribution) ao criar um patch com o objectivo de melhorar algo são 

imperativas três formas de acção: (1) este upgrade não deve resultar em novos “bugs”
23

, ou reintroduzir “bugs” anteriormente 

resolvidos; (2) não devem existir problemas em termos de compatibilidade com patches previamente criados; e, por fim, (3) os 

pré-requisitos e os componentes necessários para que o patch funcione, devem estar todos contidos no mesmo.
24

  

Um recente patch lançado para o jogo World of Warcraft não teve em conta estes três fundamentos e acabou por constituir um 

problema ainda maior do que aquele que pretendia resolver. Este patch não só não solucionou os problemas já existentes como 

criou outros ainda mais complicados. A comunidade mostrou descontentamento, principalmente por constatar que alguns dos 

problemas que já haviam sido referidos há uns meses nem sequer constavam da lista de melhoramentos. Recentemente a equipa 

de produção lançou outro patch que contempla o melhoramento de todos os problemas encontrados, no entanto e como 

precaução, desta vez decidiu a par do lançamento, criar um tópico no fórum oficial que explicava a existência de alguns 

problemas que poderiam ser encontrados pelos jogadores, mas que estavam a ser resolvidos rapidamente.
25

 Aquando o 

lançamento do primeiro patch referido a comunidade mencionava que a comunicação entre os jogadores e a empresa não estava 

a ser feita de forma eficiente. Desta vez foi tida em conta essa situação, existindo a preocupação de colocar à disposição dos 

jogadores uma lista daquilo que poderiam encontrar…e não gostar. Neste artigo é ainda referida a importância das actualizações 

automáticas, assim como, da notificação dos utilizadores sobre a existência de um novo patch. Um dos exemplos deste 

procedimento é o videojogo TheSims3, uma vez que assim que o jogador inicia o jogo, é alertado para a existência de novas 

actualizações que têm como objectivo melhorar o jogo. Este procedimento é feito directamente através do programa do 

videojogo, de forma rápida e fácil. 
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Personalização – Os conteúdos que fazem os consumidores dizer: “Isto é mesmo a minha cara.” 

O fenómeno da personalização nos videojogos tem-se expandido à mesma velocidade que os consumidores exigem novas 

potencialidades e novas formas de interacção e imersão nestes ambientes virtuais nos quais despendem tempo e dinheiro.  

FallOut3 foi considerado jogo do ano em 2008 e 2009
26

, no entanto havia um problema que pairava nos principais fóruns: a 

facilidade em subir de nível e consequentemente em terminar o jogo mais rapidamente do que o esperado.  

O novo título desta série sai este mês: Fallout New Vegas tem um novo modo de dificuldade, o modo Hardcore, no qual foram 

introduzidas novas potencialidades que já existiam num MOD
27

 criado por um conjunto de mais de 50 jogadores, mas aplicável 

apenas em computador.
28

 Este teve 1339 utilizadores a demonstrar um feedback positivo e a maior parte das potencialidades 

deste MOD foram transpostas para o jogo oficial. Em resposta a um e-mail que questionava sobre a sua reacção à popularidade 

que o mesmo atingiu, o criador deste MOD referiu que no início este era um projecto apenas para uso próprio, no entanto, 

quando decidiu publicá-lo, muitas das modificações que foi realizando foram resultado das opiniões consistentes que lia nos 

fóruns da comunidade.
29

 

Outra mudança, desta vez a nível da personalização de armas, resultou também da popularidade de um MOD
30

, com um 

feedback positivo dado por 1548 utilizadores. Esta transposição foi referida directamente pelo director criativo deste videojogo, 

Chris Avellone.
31

 Ao contactar o criador deste MOD sobre a forma como se sentia devido ao facto de o seu trabalho ter sido 

reconhecido, a sua resposta foi clara: apesar de não terem mencionado o seu nome, ele sentia-se extremamente feliz, rematando 

que adoraria conversar com os designers para perceber o que haviam mudado e porquê. 
32

  

Outro caso de personalização e co-criação em grande escala é o caso do videojogo TheSims3. No website deste é possível que 

cada jogador publique as suas criações, sendo também possível que este faça o download de criações de outros jogadores. Estas 

podem ser objectos, roupas, tipos de cabelo, maquilhagem, padrões, e funcionam como uma poderosa ferramenta de 

personalização do ambiente do videojogo. A empresa lança ainda, e de forma continuada, expansões que apenas contêm 

objectos de forma a potencializar ainda mais o ambiente imersivo do jogo em termos de personalização. Recentemente a Renault 

realizou um acordo com a Electronic Arts de modo a promover um “concept car” da marca neste videojogo. Estará disponível 

para transferência gratuita e será inserido num pack que inclui outros objectos ecológicos que darão benefícios nas contas 

mensais das personagens do videojogo. 
33

 

O novo videojogo Call of Dutty: Black Ops, a ser comercializado apenas no final do presente mês, incorpora pela primeira vez uma 

ferramenta de personalização
34

 que permite aos jogadores editar emblemas (o que constitui uma grande utilidade para os clãs do 

modo multi-jogador online) e o armamento sendo, por exemplo, possível substituir o ponto vermelho de uma arma de mira 

telescópica por um simpático smiley. As fardas sofrem de igual modo uma personalização que varia de acordo com a tipologia de 

combate adoptada, que é escolhida por cada jogador. O lema da equipa de desenvolvimento deste novo jogo é: 

“Competir/Personalizar/Criar”.
35

 Outra adição deste novo título é o sistema de Combat Training criado pela equipa de produção 

para dar resposta a dados que indicavam que cerca de 30% a 40% dos jogadores se sentia intimidado pela componente online, 

não a utilizando. Esta ferramenta funciona como auxílio aos novos jogadores, para que possam ganhar experiência ao seu ritmo, 

ganhando confiança para passar para o modo online, no qual os “veteranos desta guerra” predominam.
36

 

Como último exemplo, surge o recente videojogo Pro Evolution Soccer 2011, que permite aos seus utilizadores a criação de 

estádios, personalizando tectos, bancadas, painéis de publicidade e a paisagem de fundo.  

 

Conclusão 

A indústria de videojogos encontra-se em crescimento: estima-se que em 2015 atinja os 70.1 biliões de dólares.
37

 Este mercado 
apresenta potencialidades em grande escala, com uma carteira de clientes que além de fiel é, em muitos casos especializada. A 
personalização e a co-criação surgem como elementos chave, numa indústria que deve considerar o feedback dos seus 
consumidores como elemento primordial para o sucesso. São eles que jogam, experimentam e, mais importante, que 
recomendam o produto. Começamos a identificar casos de consumer enpowerment, como o que aconteceu com a Valve 

Software, que devido a um erro no sistema que bane os utilizadores quando são usados códigos para progredir mais rapidamente 
no jogo, desactivou a conta a 12 mil jogadores (do videojogo Modern Warfare) durante duas semanas. O Presidente da empresa, 
Gabe Newell pediu, de forma oficial por e-mail desculpas aos prejudicados e como forma de compensação enviou a cada um 
destes duas cópias do novo jogo Left4Dead 2, uma para os próprios e outra para oferecerem a quem desejassem. 

38
  

Os websites e fóruns são plataformas de dinamização e comunicação que prolongam o envolvimento do utilizador, ao mesmo 
tempo que o familiarizam com uma comunidade que partilha os mesmos gostos e pontos de vista. É fundamental continuar a 
colocar o consumidor no centro do processo, considerando-o um elemento imprescindível.   
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Anexo 1 

Como referido na pág.2, os fóruns contêm uma ferramenta que possibilita subscrever notificações cada vez que algum utilizador comenta o 

tópico criado. Esta notificação é feita através de um e-mail que contêm uma hiperligação directa para a página do fórum correspondente.  

 

 

Imagem 1 – E-mail de notificação de comentário ao tópico criado no fórum 
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Anexo 2 

 

Analise sobre a predominância de Websites e fóruns com base no Top das 50 series de videojogos lançado pelo Guiness Word 

Records. 

 

 

Jogo 
Website  Fórum  
 

Sim Não 
 

Sim Não 
URL 

Halo x   x   http://halo.xbox.com/forums/  

Call of Duty x   x   http://halo.xbox.com/forums/  

The Legend of 
Zelda x     x   

Guitar Hero  x   x   http://hub.guitarhero.com/community/  

 Metal Gear x   x   http://www.konami.com/forums/ubbthreads.php?ubb=cfrm&c=8  

Super Mario 
Bros. x     x   

World of 
Warcraft x   x   http://forums.worldofwarcraft.com/welcome.html  

Gears of War x   x   http://gearsforums.epicgames.com/forumdisplay.php?f=5  

Super Smash 
Bros. x     x   

 Grand Theft 
Auto x   x   http://socialclub.rockstargames.com/  

Pokémon x     x http://www.pokemon.com/us/  

Resident Evil  x   x   

http://capcom-
unity.com/go/shield/agecheck?org=aHR0cDovL3d3dy5jYXBjb20tdW5pdHkuY29t
L3Jlc2lkZW50X2V2aWwvZ28vZm9ydW0vdmlld2JvYXJk  

 Fallout x   x   http://forums.bethsoft.com/index.php?/forum/40-fallout/  

Half-Life x     x   

Sonic the 
Hedgehog x     x   

Counter-Strike  x   x   
http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?s=f72e96cbc78d82
f6c216cebab2537139&f=7  

Runescape x   x   http://services.runescape.com/m=forum/forums.ws  

FIFA x   x   http://forum.ea.com/uk/categories/show/10.page  

Kingdom Hearts  x   x   http://www.kh2.co.uk/board/  

 Final Fantasy x         

Pac-Man x     x   

Madden NFL x   x   http://forum.ea.com/eaforum/categories/show/83.page  

The Sims  x   x   http://bbs.thesims2.ea.com/community/bbs/index.php?pid=Community_bbs  

 Tomb Raider x   x   http://forums.eidosgames.com/forumdisplay.php?f=6  

WWE 
Smackdown Vs. 

RAW x   x   http://community.smackdownvsraw.com/forum  

Rock Band x   x   http://www.rockband.com/forums/  

 LIttleBigPlanet x   x   http://community.eu.playstation.com/t5/LittleBigPlanet/ct-p/c_EN_LBP  
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 Saints Row x   x 

 The Elder Scrolls  x   x 

 God of War  x   x 

GoldenEye 007  x     

Bioshock x   x 

KillZone x   x 

Skate x   x 

Left 4 Dead x   x 

Need for Speed x   x 

 Chrono Trigger   x     

Gran Turismo x     

 StarCraft x   x 

 Ratchet & Clank  x   x 

 Pong  x     

 Tom Clancy's  x   x 

 Star Wars: 
Battlefront  x     

Battlefield x   x 

 Diablo x   x 

 Lego Batman  x     

Mario Kart x     

Burnout x   x 

 Crash Bandicoot x   x 

Pro Evolution 
Soccer  x   x 

 

 

 

 

 

100

0

Website
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  http://community.saintsrow.com/forums/saints

  http://forums.bethsoft.com/index.php?/forum/13

  http://forums.godofwar.com/  

x   

  http://forums.2kgames.com/forums/forumdisplay.php?f=19

  http://community.killzone.com/  

  http://forum.ea.com/eaforum/categories/show/58.page

  http://forums.steampowered.com/forums/

  http://forum.needforspeed.com/eaforum/categories/show/57.page

x   

    

  http://eu.blizzard.com/en-gb/community/  

  http://www.insomniacgames.com/community/index.php?board=45.0

x   

  http://forums.ubi.com/eve/forums/a/frm/f/3291043913

x   

  http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield

  http://forums.battle.net/board.html?forumId=12007&sid=3000

x   

    

    

    

  http://www.konami.com/forums/  

Sim

Não 38

12

Forúm

16 

                                                                                           

http://community.saintsrow.com/forums/saints-row  

http://forums.bethsoft.com/index.php?/forum/13-the-elder-scrolls/  

http://forums.2kgames.com/forums/forumdisplay.php?f=19 

http://forum.ea.com/eaforum/categories/show/58.page  

http://forums.steampowered.com/forums/  

http://forum.needforspeed.com/eaforum/categories/show/57.page  

http://www.insomniacgames.com/community/index.php?board=45.0  

http://forums.ubi.com/eve/forums/a/frm/f/3291043913  

http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield-series/  

http://forums.battle.net/board.html?forumId=12007&sid=3000  

 

Sim

Não
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Anexo 3 

 Respostas relevantes aos tópicos criados nos fóruns seleccionados  

URL forúm:  
Bethesda Softworks – General – Community Discussion 

http://forums.bethsoft.com/index.php?/topic/1119826-the-importance-of-gamers-opinions 
 

Algumas das respostas continham opiniões que considerei relevantes apresentar: 

1. Defron (9 Outubro 2010): 

“Fan input should be extremely minimalism when taken for game development. Fan criticism, on the other hand, should be 

consider for patches and additional content later released.” 

 

2. Agent_c (9 Outubro 2010) 

“The fan community needs to feel ownership in a title.” 

 

3.Urge (9 Outubro 2010) 

“(…) ignoring what your target audience wants is pretty much the dumbest decision you can possibly make when producing 

anything.”  

 
URL fórum: 
EA Forums General Discussion 

http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/0/3102401.page#9230334 
 
No que diz respeito ao tópico criado no fórum da comunidade portuguesa do videojogo TheSims3, este contra minha vontade, foi 
eliminado. No entanto, havia subscrito o feed de mensagens e por isso, apesar do URL já não se encontrar activo, consigo aceder 
às respostas:  
Segunda-feira, 11 de Outubro de 2010, 23:02:08 | Morgainee  

“Só posso dar a minha opinião quanto ao Sims 3, porque nunca participei nos fóruns anteriores. Assim, acho que a EA sabe 

exactamente o que os consumidores querem, porque criam trailers absolutamente magníficos e enganadores, mas que vão de 

encontro aos nossos desejos! O facto de embelezarem o jogo através do trailer, mostra que estão cientes das "necessidades" do 

público-alvo...só não tenho a certeza quanto à parte de obterem essa informação através dos fóruns, penso que será mais à base 

de estudos de mercado e afins. Mas claro que, se houver um tópico que se destaque no fórum americano (e só no americano) quer 

pela positiva, quer pela negativa, isso irá chamar a atenção de alguém, em algum departamento da EA! Mas o mais certo é eles 

saberem exactamente o tema que mais vendeu no Sims 2 e agora aproveitarem os mais rentáveis para o Sims 3, já nem precisam 

de estar tão atentos aos consumidores, já sabem o que faz mais sucesso entre nós” 

 
Sábado, 9 de Outubro de 2010, 12:54:08 | Desiderio997  
“Eu concordo com a Carina, e acho que muitos mais usuários aqui do Fórum concordam. Acho também que, embora tenham 

ligeiramente em conta a opinião dos fãs, a Electronic Arts baseia-se em experiências anteriores, em expansões que fizeram 

sucesso e tenta melhorá-las ao máximo, como é o caso da expansão que sairá em breve, Pela Noite Dentro, uma versão 

melhorada do Na Noite, d'Os Sims 2.” 

 

Sábado, 9 de Outubro de 2010, 9:29:03 | CarinaMarques  

“Eu vou dar a minha opinião relativamente a esse assunto. Eu penso que (neste caso dos Sims) a EA Games "ronde" de vez em 

quando os foruns para saber do que é que os jogadores mais gostam ou do que é que eles estão à espera. Mas fazem isto apenas 

com o forum americano, o que é uma pena!  A minha opinião é baseada no facto de que muitas entrevistas que já vi ou li em que 

eles dizem do género : "Sabiamos que os jogadores esperavam uma expansão assim" ou "Estamos certos de que a comunidade 

quer este tema para próxima expansão"...coisas deste género! De qualquer forma volto a dizer que é uma pena só se "guiarem" 

por um país. Afinal a comunidade dos Sims não se encontra só nos EUA! E pronto.esta é a minha opinião! Espero que mais 

participem!” 
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Anexo 4 

Respostas dos criadores dos MOD’s transpostos para o novo videojogo oficial FallOut New Vegas: 

Criador do MOD que deu origem à implementação do sistema de personalização de armas referido na pág.6: 

VD1, antistar has replied to a personal conversation entitled "Weapon Mod Kits".  antistar said: 

“I was very flattered to hear that Obsidian Entertainment took inspiration from my work. It's especially gratifying that it's one of 

the key features of 'Fallout: New Vegas' that Obsidian developers mention in interviews and at trade shows - and that they say 

they specifically took inspiration from Weapon Mod Kits. (Not that they mention it by name; but it is of course obvious that WMK 

is what they're referring to. ;)) They didn't need to mention their source of inspiration like that, and I think it's kind of them that 

they did. 

I've had a lot of respect for Chris Avellone's work for a long time ('Planescape: Torment', for example), so it was definitely a 

confidence boost to hear him in particular mention my work, yes. :) 

Right now I'm very curious to see how they designed the weapon modification system in 'New Vegas'. From the few details I've 

been able to gather, it sounds mostly quite similar to WMK, but with a few slight differences. I had my reasons 

(http://josephlollbackportfolio.blogspot.com/2009/02/fallout-3-mods.html#wmkdesign) for designing WMK the way I did, and I'm 

satisfied with the way it works; but I'd love to talk to the designers at Obsidian about what they changed and why.” 

Criador do MOD que deu origem à implementação do modo de dificuldade Hardcore referido na pág.6: 

 

Peekaboom has replied to a personal conversation entitled "Wanderers Edition". Peekaboom said: 

“Apologies for late reply, hopefully it isn't too late ;) 

I started working on FWE for a few reasons. First, while I enjoyed Fallout 3, it really didn't give me the experience I was quite 

looking for. A lot of things in the game seemed half-implemented and non-immersive, and so I set about changing things that I 

didn't like.  

Secondly, a lot of other modders where doing cool things for Fallout that addressed many of my concerns, but using all these 

different mods together resulted in a very 'inconsistent' experience. Many of the mods weren't balanced similarly or lacked 

features to make them work better together. 

So FWE was born out of a desire to improve the game in a number of ways and develop a principle mod that was combined many 

great ideas into a balanced and coherant package. 

Initially, I really did develop FWE for my own use. I assumed I would release it at some point, but I never imagined that it would 

gain the popularlity that it did. From that point forward, I became a lot more interested in what the community felt about FWE 

and the direction a fallout overhaul should take. While I stayed true to what I wanted the feel and experience of FWE to be, it 

incorporated the great ideas and suggestion of many others on the forums. 

I've tried to keep the development of FWE fairly open. If people wanted to make spin-off's or improvements as plugins, they were 

welcome to. Many of the improvements/additions by others lead to them becoming part of the FWE team. Kai hohiro and 

Delamer in particular were alsways quick to provide support and patch files to fix issues that popped up, and they quickly became 

core members of the FWE team through their contributions. 

In summary, what started as a very personalized project and a bit of an experiment ended up being a highly popular and 

collaborative mod that grew well byond it's original scope but remained true to it's original intent. 

Let me know if you have other questions, 

Thanks! 

 - Mez” 


