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Resumo 

 

Este presente artigo pretende realizar uma avaliação da interação das pessoas com a 

franquia de maior sucesso da editora Rockstar Games Grand Theft Auto – GTA, o desejo de 

consumo que ele proporciona e a evolução da narrativa do game. O estudo desse popular 

game se faz interessante no que diz respeito à inovação gráfica, de enredo e de simulação 

virtual como um todo e na capacidade do jogo de conquistar e renovar a empatia dos 

jogadores transcendendo as gerações de consoles de videogames. Os seguintes autores 

foram fundamentais para dar suporte neste estudo: Lynn Alves com contribuição a respeito 

dos jogos eletrônicos e Gisela Castro e Philip Kotler com as considerações sobre marketing 

e consumo. 
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Introdução 

 

Desde que foi lançado o primeiro jogo popular na década de 70, os games7 entraram 

no gosto da cultura popular, sempre vistos como uma atividade lúdica, àquela época poucos 

pesquisadores atentaram para o desenvolvimento dos games, acompanhado pela constante 

renovação de demandas do público-consumidor. O que era lazer foi pouco a pouco 
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ganhando contornos mais sérios, com uma gradativa complexidade agregando-se a 

fabricação e produção. 

Para ilustrar bem essa mudança de exigência do público que não mais ansiava por 

um jogo para entreter, mas sim um jogo para se envolver,  temos como exemplo a série 

Grand Theft Auto (GTA) que tinha por intenção a priori permitir ao jogador a sensação de 

estar na pele de um fora-da-lei, com decorrer dos anos e com as transformações dos 

consoles, o jogo passou por diversas inovações sendo a principal, e determinante para o seu 

sucesso, a adesão do sistema gráfico tridimensional com o estilo mundo aberto (ou 

sandbox). 

Neste artigo busca-se entender o grande atrativo do jogo. Através de entrevistas em 

profundidade em comunidades virtuais. Sendo a comunidade virtual definida por 

RHEINGOLD (1996) como uma agregação cultural formada pelo encontro sistemático de 

um grupo de pessoas no ciberespaço. Este tipo de comunidade é caracterizada pela co-

atuação de seus participantes, os quais compartilham valores, interesses, metas e posturas 

de apoio mútuo, através de interações no universo on-line. Procura-se saber se é a violência, 

a liberdade ou mais recentemente com o advento das conexões pela internet, a 

interatividade o atrativo do game. Através das respostas do seu público-alvo, procuramos 

embasar as causas das respostas para o viés comunicacional. 

Também procura-se sistematizar a evolução da série, pontuando as inovações para 

época do lançamento de cada game e expondo o ponto que serviu de atrativo para o 

público-alvo. Seja a narrativa ou a magnitude alcançada com a diversidade dos gráficos ou 

a propaganda (não) intencional das polêmicas. Por fim, dialoga-se com as respostas de uma 

entrevista realizada em comunidades virtuais dedicadas ao jogo e o que elas representam 

para a manutenção do status do jogo como referência. 

 

Histórico do GTA e de sua jogabilidade 

GTA foi lançado em 1997 pela DMA Design (futura Rockstar North, uma das atuais 

desenvolvedoras da série) para computador. O game proporcionava ao jogador a 

oportunidade de encarnar um personagem fora-da-lei, o objetivo do jogo era vagar pela 

cidade completando missões, que em sua grande maioria consistiam em crimes, angariando 

pontos para desbloquear novas cidades.  

O primeiro jogo da série misturava elementos de 2D e 3D, mas sendo 

majoritariamente em 2D, desde o início já se podia pontuar a principal característica do 
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jogo que o tornaria referência no mundo inteiro, a liberdade. A possibilidade de fazer o seu 

caminho por entre as ruas, de poder tomar decisões como ser um cidadão normal, respeitar 

o trânsito ou avançar sinais vermelhos e atropelar pedestres marcou a história do 

videogame. O mundo aberto de GTA popularizou o game e ao mesmo tempo atraiu 

polêmicas, por justamente dar a liberdade para as pessoas agirem transgredindo as regras, 

sem leis, sem ética, de maneira que não fossem necessariamente punidas pela polícia. 

Inclusive, havia a possibilidade de reagir frente a polícia, assassinando policiais. 

O segundo jogo chamado de GTA II foi lançado em 1999, ele não representou uma 

evolução significativa da série, sendo ambientado em uma cidade americana retrofuturística 

não-nomeada. A maior evolução do jogo foi possibilitada com a evolução dos consoles8, 

quando foi lançada a sexta geração de consoles, GTA III foi lançado em 2001 para 

Playstation 2, Xbox e computador (dez anos depois foi lançado uma versão comemorativa 

para iOS9 e Android10). O jogo foi descrito por várias publicações como revolucionário, 

como se pode destacar nesta frase do portal de entretenimento IGN11, que o colocou como 

um dos dez jogos mais influentes da história “Not many games can claim to have spawned 

entire genres, buzzwords, and cultural phenomena. Grand Theft Auto III threw gamers into 

the sandbox and gave them the keys to a living city.”12 (Não são muitos jogos que podem 

alegar ter gerado novos gêneros, jargões e fenômenos culturais. Grand Theft Auto III 

colocou os jogadores dentro de um mundo aberto e deu-lhes as chaves de uma cidade 

viva).13 

Apesar de ser descrito como revolucionário, as poucas críticas desfavoráveis 

citavam problemas no gráfico, desempenho e controle14. Foi lançado a seguir em 2002, 

GTA Vice City, ambientado na cidade Miami com forte inspiração no filme Scarface15, para 

Playstation 2, Xbox e computador. Sendo novamente aclamado pela crítica especializada e 

pelos fãs da série, o game recriou a cultura norte-americana dos anos 80 com uma trilha 

sonora de sucessos da época. Quanto a jogabilidade, o jogo trabalhou em cima das críticas 

                                                 
8 Console: É um microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo (videogame). 
9  Sistema operacional desenvolvido pela Apple.  
10  Sistema operacional desenvolvido pelo Google.  
11  IGN: Portal de entretenimento (http://www.ign.com) 
12 Disponível em http://www.ign.com/articles/2007/12/11/igns-top-10-most-influential-games?page=2. Acesso em nov. 

2013. 
13 Tradução livre dos autores. 
14 Disponível em http://www.1up.com/features/grand-theft-auto-legacy. Acesso em nov. 2013. 
15 SCARFACE. Direção: Brian de Palma. Produção: Martin Bregman Distribuidora: Universal Studios, 1983. 1 DVD (170 

min.): son., color. Legendado. Port. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcomputador
http://www.ign.com/
http://www.ign.com/articles/2007/12/11/igns-top-10-most-influential-games?page=2
http://www.1up.com/features/grand-theft-auto-legacy
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feitas ao GTA III e aprimorou o controle e os gráficos, conquistando mais fãs e já se 

tornando marcante para muitos com a consequente popularização do Playstation 2. 

Em 2004, foi lançado GTA San Andreas para Playstation 2, Xbox e computador. 

Pela primeira vez na série, o jogo misturou paisagens bucólicas de estrada, com o ambiente 

urbano característico da série. O jogo se tornou o game mais bem vendido da história do 

Playstation 2, vendendo mais de 17,33 milhões de cópias. Apesar de tudo, o jogo ainda 

carecia de um gráfico mais detalhado dos personagens, sendo isso bastante criticado pelas 

reviews dos sites. 

Este foi o último grande GTA lançado para a sexta geração de consoles, o próximo 

só viria a ser lançado em 2008 já para a sétima geração tais como Playstation 3 e Xbox 360. 

GTA IV é considerado o primeiro jogo em alta definição da série. Foi amplamente elogiado 

pela crítica, sendo apontado pelo site GameRankings16 como o jogo mais bem-avaliado de 

todos os tempos tanto para Playstation 3 quanto para Xbox 360.O jogo foi um sucesso de 

vendas imediato, quebrando recordes à época de arrecadação e distribuição. Foram lançadas 

duas expansões para o mundo do GTA IV, foram eles GTA Lost and Dammed, e o GTA The 

Ballad of Gay Tony. Com ampla divulgação e expectativa, por fim, em 2013 foi lançado 

GTA V. O jogo foi novamente considerado revolucionário pela crítica17, porém dessa vez 

foi a narrativa amplamente elogiada e diversificada trazendo ao jogador a possibilidade de 

desenvolver e interagir com o universo virtual do jogo com três protagonistas de 

personalidades diferentes, cada um com uma habilidade especial. É considerado por uma 

crítica da IGN como um dos melhores jogos de videogame já criados18.  

A narrativa e as controvérsias no mundo do GTA  

A transtextualidade de forma comunicativa nos jogos eletrônicos pode ser promovida 

pelo fato de que os jogos evoluem no aspecto narrativo, como pode ser verificado no 

desenvolvimento do GTA. A narrativa do universo criado pela Rockstar North foi 

evoluindo gradativamente junto à série do game.  Pode-se afirmar que os primeiros jogos 

não possuíam um enredo definido, sendo apenas missões avulsas que serviam para ganhar 

mais pontos, e consequentemente destravar novas localidades da cidade, mas não para 

envolver o jogador com o jogo. Porém, o jogo já desde a sua gênese possuía controvérsias, 

                                                 
16 Disponível em www.gamerankings.com/. Acesso em nov.  2013 
17 Disponível em http://dispatches.cheatcc.com/468. Acesso em nov. 2013. 
18 Disponível em: http://migre.me/gS4Ul. Acesso em nov. 2013. 

http://www.gamerankings.com/
http://dispatches.cheatcc.com/468
http://migre.me/gS4Ul
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ao encarnar um personagem criminoso, o jogador era obrigado para sua sobrevivência 

cometer assassinatos de policiais e/ou pedestres durante uma fuga. 

Foi a partir do GTA III que a franquia começou a se preocupar com enredo e a 

narrativa. Sobre isso, ALVES (2005) comenta: 

Percebe-se que, progressivamente, os games trabalham com 

narrativas mais complexas, que introduzem técnicas e modelos 

discursivos cinematográficos – tipos de planos, enquadramentos, 

montagem, ritmo, foco narrativo, elaboração de personagens, 

narrativas em primeira pessoa etc. –, nos quais os jogos se 

transformam em histórias interativas, construídas pelos próprios 

usuários, obviamente dentro dos limites permitidos pelos 

dispositivos. (ALVES, 2005, p.47). 

 As gradativas modificações como a maior elaboração dos personagens e do cenário 

foram significativas para a criação e fortalecimento da identidade do jogo, de forma que 

viesse a ser mais um atrativo para os consumidores. 

Apresentando um personagem mudo, o jogo possui uma narrativa não-linear, o que 

significa afirmar que o jogador é livre para seguir a história do jogo ou vagar pela cidade 

sem realizar nenhuma missão que contribua para o desenvolvimento da história, esta que 

seria uma característica peculiar do jogo. O enredo do jogo apresenta membros da Yakuza 

(máfia japonesa), cartel colombiano, Cosanostra (máfia italiana), e dependendo da parte 

que o jogador se encontra na trama, eles podem ser aliados ou inimigos. Haviam grandes 

controvérsias no jogo, a violência excessiva e o sexo, implícito, onde era possível pagar 

uma prostituta e matá-la após o ato e recuperar o dinheiro. Todos estes casos contribuíram 

para que jogo aumentasse a sua aura de controvérsia. 

Já no GTA Vice City, o jogo apresenta Tommy Vercetti um personagem frio e 

psicopata como protagonista. O game apresenta uma narrativa recheada de clichês dos 

anos 80 e faz referências ao filme de sucesso do diretor Brian De Palma, Scarface (1983), 

reproduzindo ambientes característicos do filme. O jogo também oferece maiores 

possibilidades ao jogador, como comprar mansões e casas que podem servir como 

checkpoints (lugares onde é possível salvar o progresso do jogo), companhias de taxi, entre 

outros pontos desbloqueáveis com novas missões. O jogo não deixou de inovar e oferecer 
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novas opções aos jogadores, trazendo novas situações e oportunidades de narração. 

(FIGURA 1). 

Figura 1: Última cena de GTA Vice City é inspirada em uma cena do filme Scarface. 

                      

Fonte: Jogos Uol19. 

Em GTA San Andreas, o game adquiriu contornos maiores com a sua narrativa, 

introduzindo na cultura popular dos games Carl Johnson, conhecido como CJ. Por se tratar 

de um jovem negro como protagonista, e também por trazer à tona gangues mexicanas e 

porto-riquenhas, o jogo foi considerado racista. Mas ao contrário do que o estereótipo pode 

indicar, percebe-se que o protagonista não tem muitas escolhas e por viver numa parte 

marginalizada da cidade de Los Santos (inspirada em Los Angeles), CJ não tem muitas 

escolhas senão seguir a vida transgressora, o jogo começa a adquirir delineações de crítica 

social. A narrativa cativa pela espontaneidade de CJ, por sua história que começa com 

descrédito dentro de sua própria vizinhança, foi paulatinamente ganhando respeito interno 

e consequentemente externo. Em uma análise sobre comunicação e representação social 

nos videogames, destaca-se:  

A análise da trama, concomitante à apresentação dos personagens, 

dá-nos mostras de preconceitos raciais, discriminação à 

descendência latina, estigmas, estereótipos e todo tipo de 

indiferença social, produto de uma herança histórico-cultural 

danosa à vida em sociedade. Outras questões como a crise da 

instituição familiar, a importância dos grupos sociais, a corrupção e 

a violência da polícia, são abordados criticamente durante toda a 

narrativa… (LUNA, 2008, p. 32) 

                                                 
19 Disponível em: http://migre.me/gS3NW. Acesso em nov. 2013 

http://migre.me/gS3NW
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O jogo então, não é somente um programa eletrônico, passa a retratar realidades 

sociais e problemas reais como plano de fundo para suas narrativas, se tornando uma 

simulação cada vez mais próxima do cotidiano e da vivência do consumidor. 

É importante salientar que em GTA San Andreas, há uma grande controvérsia, um 

Mod, isto é, arquivos de modificação, podendo ser um minigame pré-existente em um 

game que pode ser desbloqueado com alterações na pasta principal do jogo no computador, 

este Mod conhecido como Hot Coffee, dava ao jogador a oportunidade de realizar sexo 

explícito com as namoradas de CJ. A polêmica fez com a Rockstar recolhesse os jogos 

disponíveis e redistribuísse bloqueando a modificação. 

Posteriormente foi lançado GTA IV, trazendo Niko Bellic, o primeiro protagonista 

estrangeiro do jogo, o jogo apresentou uma narrativa mais densa e complexa, a motivação 

inicial de Niko de enriquecer na América é apenas uma ilusão, uma forte crítica ao sonho 

americano. É destrinchando a falsa propaganda de oportunidades para todos que o enredo 

ganhou contornos mais sérios. Há também pela primeira vez a chance do jogador escolher 

o final do jogo. O jogo foi amplamente favorecido pela nova geração de consoles que 

possibilitou melhorar os gráficos. O jogo recebeu críticas de personalidade famosas tais 

como George Galloway, Hillary Clinton e Jack Thompson. Também foi censurado em 

países como Austrália e Nova Zelândia, tendo partes editadas para que o jogo pudesse ser 

comercializado. 

O ápice da narrativa do game foi em GTA V, trazendo para o jogador a 

oportunidade de controlar três personagens principais, Trevor Phillips, um canadense 

psicótico, Michael De Santa, um assaltante de bancos aposentado vivendo sob um 

programa de proteção de vítimas e Franklin Clinton, um jovem negro iniciante no mundo 

dos crimes procurando sair do ciclo vicioso de seu bairro com uma maior ambição. A 

narrativa do jogo conseguiu criar um envolvimento nunca antes experimentado pelo 

videogame, em todas as críticas, foi unânime a comicidade do jogo e sua narrativa 

revolucionária. O jogo aumentava a sua experiência no mundo virtual e ofereceu ao 

jogador paisagens ultrarrealísticas, diversas atividades no maior mundo aberto de todos os 

últimos jogos do GTA juntos. O game também ofereceu experiências polêmicas ao jogador 

como a possibilidade de torturar em uma das missões do jogo, há uma forte crítica ao jogo, 

considerando-o machista, que foi prontamente respondida por um dos escritores do jogo, 
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Dan Houser, explicando que o jogo é retratado de acordo com o que é percebido na 

realidade. O game de fato satiriza claramente os Estados Unidos moderno, hipócrita, fútil, 

egoísta e afundado em problemas psicológicos. 

GTA e consumo 

O jogo GTA no seu primeiro lançamento foi um sucesso, porém sua avaliação 

crítica em revistas especializadas não foi nenhum pouco positiva e por sua pontuação, era 

dedutível que não se daria a sequência a franquia. Ao se tratar da imprevisibilidade do 

sucesso do produto, Castro: 

[...] a imprevisibilidade faz sempre parte do jogo da comunicação 

publicitária. Por mais que se parta de uma nova ideia criativa e que 

ela seja desenvolvida em esquema profissional, com todo o apuro 

na produção, nunca se pode prever em que medida o fenômeno da 

virilização irá ocorrer numa campanha desse tipo, pois são muito os 

imponderáveis e os riscos aos quais está sujeito. (CASTRO, 2011, 

p.198) 

No caso de GTA, mesmo tendo corrido o risco por ser um produto inovador, 

conseguiu driblar as diversas probabilidades de fracasso. O GTA é um jogo que causou e 

ainda causa muitas polêmicas em todas suas edições. Logo quando lançado, questionou-se a 

possibilidade que o jogo dava de exercer atitudes violentas e muitas vezes ilícitas. Em 

decorrência disto houve um grande dimensionamento de marketing, talvez o fato de ter sido 

proibido tenha aumentado a procura pelo game. Era uma oportunidade de instigar a 

curiosidade dos clientes para que comprassem e descobrissem o porquê da proibição do 

jogo. 

Um dos fatores que ajuda o GTA a ganhar destaque é a liberdade que se pode ter no 

mundo virtual, e dentre diversas formas de liberdade que existem, está a possibilidade de 

transgredir a lei. Quando o jogo foi proibido a Rockstar, que é a distribuidora, usou o 

argumento de que cometer delitos era uma opção do jogo, mas ele não pedia aos usuários 

fazê-los. 

Depois de sua primeira versão o sucesso da franquia só aumentava, a aplicação de 

estratégias de marketing e comunicação foi um dos fatores do sucesso. GTA foi inovador na 

propaganda para games e contou com altos investimentos para a época na confecção e 
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publicidade atribuída ao jogo. Podia-se questionar se um gasto tão alto com um jogo e se a 

publicidade faria tanta diferença. Entretanto, resposta foi previamente confirmada no 

próprio sucesso do jogo que foi marcante na história dos games, uma revolução em toda 

perspectiva dos jogadores em vários momentos, tanto em jogabilidade, gráfico, enredo, 

quanto no mundo livre a ser explorado e toda liberdade que ele lhe proporcionaria. GTA foi 

aumentando sua fama a cada versão lançada. Nos jogos seguintes ao GTA I também houve 

polêmicas com respeito à violência, mas foram inibidas pela Rockstar e pelo aumento 

massivo das propagandas a medida que o jogo crescia. O marketing20 criado para o jogo era 

eficaz, a propaganda fez com que as pessoas tivessem vontade de descobrir o que o game 

oferecia. Kotler (2000) afirma que o marketing evolui; e foi exatamente o que aconteceu 

com o marketing do jogo. Os clientes passaram a não conhecer somente a publicidade da 

empresa, agora conhecem a publicidade tanto quanto o jogo em si. Kotler (2000) diz 

também que a inovação é primordial e eles conseguiram inovar atribuindo um forte 

marketing para um jogo. A franquia do GTA causou uma revolução na publicidade do jogo 

quando lançou o GTA V em 2013, que foi uma grande prova de inovação. A propaganda 

tomou proporções muito maiores e massivas, visto que nos lançamentos anteriores não 

tinham tanto planejamento. (FIGURA 2). 

Figura 2: estratégia de marketing 

 

Fonte: Blog 007Vongola21  

                                                 
20 Segundo Las Casas (2006), marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 

determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas 

relações causam no bem-estar da sociedade.  
21 Disponível em: <http://migre.me/gRXkX > Acesso em nov. 2013. 

http://migre.me/gRXkX
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A publicidade de GTA trouxe os clientes para perto de sua marca e soube oferecer o 

que eles realmente queriam, tinham uma liberdade que não conseguiam em outros jogos, 

pensamentos de aproximação com cliente e dar sua devida importância ao cliente, já que 

eles que fazem a empresa viver, que Kotler (2000) defendia para que se tenha um sucesso 

nas vendas. GTA também foi um dos primeiros jogos a veicular propagandas na TV aberta 

o que mostra o investimento que chega cada vez mais aos pés de seu target e evidencia o 

alto custo dos investimentos em publicidade. Segundo Kotler (2000) o objetivo do 

marketing é maximizar o consumo, a satisfação do consumidor e a escolha, obtendo esses 

pontos os lucros são mais positivos, a franquia foi feliz quando investiu bastante nesse 

ponto. Segundo Kotler e Armstrog (2000) a satisfação do cliente pode ser verificada a partir 

da vontade de retorno do cliente através de uma nova aquisição; no caso do GTA, 

comprando outros jogos da franquia, apresentando características do consumidor-fã, como 

será explicado mais à frente. Antes mesmo do lançamento do GTA V as pessoas já corriam 

atrás do jogo para que assim que fosse lançado pudessem garantir a compra, e depois que 

lançado a procura do jogo foi altíssima e esgotou muitos estoques de lojas, que aumentou o 

desejo dos jogadores de consumirem o game.  

Uma importante característica do consumidor é a identificação com o produto o que 

acaba com uma característica de fidelidade, o cliente se torna fã (CASTRO, 2011) e acaba 

criando um vínculo com a marca, o para os negócios é de extrema valia para a garantia de 

manutenção da marca e lucros garantidos de seus clientes fiéis. 

Para Kotler a satisfação é definida da seguinte forma:  

[...] A satisfação do cliente é derivada da proximidade entre as 

expectativas do comprador e o desempenho percebido do produto. Se 

o desempenho não alcançar totalmente as expectativas, o cliente fica 

desapontado; se alcançar as expectativas ele fica satisfeito; e se 

exceder as expectativas ele fica encantado. Esses sentimentos 

definem se o cliente voltará a comprar o produto e se ele falará 

favorável ou desfavoravelmente sobre ele para outras pessoas. 

(KOTLER, 2000, p.205.) 

 

 O consumo está ligado com o potencial do produto de resolver necessidades dos 

seus clientes, os satisfazer por completo e de estar em evidência no mercado por meio da 

publicidade que apresenta e estimula a compra. Um fator que também contribui para a 

divulgação do jogo é a internet e o fato de diversas comunidades virtuais de jogos e até 

específicas do GTA, o que pode ser positivo e negativo, visto que em alguns casos a 
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interação com a internet fez com que produtos de marcas famosas fossem duramente 

criticados, enquanto em outros casos foi para evidenciar e potencializar a força do produto 

e/ou marca. 

  A internet é uma ferramenta que não pode ser dispensada por qualquer empresa, 

tanto para reclamações quanto para elogios, escutar o cliente é uma boa estratégia de 

marketing e atender essas propostas pode ser um meio de conseguir a confiança do cliente 

que sentirá o valor do produto e no fim aumenta a confiança que o cliente tem na marca e o 

consumismo do mesmo. O mercado tem a capacidade relacionar o game com benefícios, 

mesmo sendo um jogo considerado violento, já que o púbico encara o culto à violência 

como sinônimo de diversão, aventura e entretenimento.  

No GTA V foi evidenciado ainda mais o consumismo22 dos jogadores, que fizeram 

filas em diversos lugares do mundo e o game teve recorde em seu primeiro dia de vendas23. 

O game em sua quinta edição já fornece uma confiabilidade ao jogador que conhece os 

outros jogos da franquia e acaba criando um universo simbólico da marca que reflete toda 

credibilidade que a marca tem e com isso estimula também o desejo pelo consumo do 

produto da empresa formando um novo tipo de cliente, aquele que não consume só o 

produto mas sim a marca passando a confiar plenamente em seus produtos.  

Do cliente ao fã; do comprador ao colecionador aficionado; do 

consumidor ao colaborador e principalmente divulgador, a cultura 

digital coloca à disposição do mercado toda uma gama de 

processos interativos que tanto podem ajudar a consolidar o 

prestígio e a reputação de determinada marca quanto colaborar 

para o seu ocaso se for malsucedido. (CASAQUI, V.; ROCHA, R. 

2012, p.104) 

 

O consumidor-fã capaz de defender sobre um ponto de vista crítico e assume um 

posicionamento de divulgar a marca para aqueles que estão ao seu redor, principalmente, 

através de ferramentas digitais em blogs ou comunidades virtuais interagindo e divulgando 

para aqueles que não conhecem ou afirmando seus benefícios para os que já conhecem. “A 

circulação de conteúdo – por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas administrativos 

de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende fortemente da participação ativa 

dos consumidores” (JENKINS, 2009, p.29). A divulgação informal teve engrandecimento 

dimensional com a internet, transformando o fã em também divulgador.  

 

                                                 
22 Consumismo: paixão por comprar; tendência a comprar sem freio; excesso de consumo; sistema caracterizado por esse 

excesso. 
23  Retirado de http://migre.me/gRTpd. Acesso em dez. 2013. 

http://migre.me/gRTpd
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A imagem do GTA sob a perspectiva do jogador 

Para ilustrar o tema aqui apresentado procurou-se mapear, classificar e interpretar os 

dados de consumo do público-alvo do GTA por meio de um questionário virtual durante 

quatro dias, do dia 20 a 24 de novembro de 2013, onde foram feitas sete perguntas e 

coletadas 1331 respostas. Utilizamos as redes sociais para divulgar este questionário, pois o 

meio virtual foi o ambiente onde encontramos interações entre os consumidores assim 

como páginas e grupos no Facebook feitas para propagar e discutir o jogo; direcionou-se o 

questionário para alguns desses grupos e outros que também abordam a temática “games” 

com finalidade a entender o que faz o jogo ser tão atrativo, ter um grande número de fãs e 

consumidores e se tornar referência no estilo. 

  Na pesquisa, foram feitas perguntas de caráter objetivo e subjetivo com o intuito de 

analisar o porquê de o consumidor ter escolhido o GTA, assim como a sua idade, sexo e o 

tempo que ele joga o game. Vale a pena ressaltar que o jogo é direcionado a adultos por 

conter palavreado vulgar, cenas de sexo, consumo de drogas lícitas e ilícitas e violência. No 

entanto na nossa pesquisa constatou-se que a maior porcentagem de consumidores do jogo 

no Brasil tem idade inferior a 18 anos. Dos entrevistados, 53% têm idade de 15 anos ou 

menos e 35% tem de 16 a 18 anos, totalizando 88% dos usuários menores de idade. 

A discussão de que jogos violentos alteram o comportamento das crianças e pode 

influenciar atos violentos é antiga e divide opiniões de especialistas. Há vários estudos 

sobre comportamento e jogos, alguns dados24 mostram que a violência no mundo virtual 

não altera a capacidade de percepção, convivência e sociabilidade com o mundo real e não 

deixam a criança suscetível à violência. No entanto há pesquisas25 contrárias que também 

apresentam dados de que o consumo de jogos violentos pode ser um fator que contribui 

com o comportamento violento, pelo fato de que algumas crianças que consomem esses 

jogos ainda não têm uma distinção formada entre o real e o virtual; este é um dos 

argumentos. Em função de todas essas discussões no Brasil, tramita na Câmara alguns 

projetos de Lei26. Nos Estados Unidos, a suprema corte americana também tem leis severas 

contra games; no estado da Califórnia é proibido vender jogos violentos para crianças e 

adolescentes e quem descumprir a lei pode até ser preso. Apesar da restrição a menores que 

o jogo tem e das proibições de vendas, o GTA ainda é um dos jogos que mais vende no 

brasil e no mundo. O jogo entrou para o Guinness Book por arrecadar em tempo recorde a 

                                                 
24 Disponível em: http://migre.me/kyy3e Acesso em nov. 2013. 
25 Disponível em: http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/efeitos-negativos-meios.htm   Acesso em nov. 2013. 
26 Disponível em: <Projeto de Lei 7319/10 > Acesso em nov. 2013. 

http://migre.me/kyy3e
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/efeitos-negativos-meios.htm
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=476902
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quantia de 1 Bilhão de dólares. Além dessa marca, o jogo bateu outros seis recordes27 como 

o jogo que ação-aventura que mais arrecadou em vendas em 24 horas, jogo de videogame 

que mais arrecadou em vendas em 24 horas, produto de entretenimento que alcançou US$ 1 

bilhão em vendas mais rapidamente, jogo mais vendido em 24 horas; maior lucro gerado 

por um produto de entretenimento em 24 horas e Trailer de um jogo de ação-aventura mais 

assistido. 

  A violência é um dos elementos do GTA, mas após a pesquisa realizada foi 

apontado que violência não é o principal fator pelo qual os consumidores optaram pelo 

jogo. Vários argumentos dos entrevistados quando perguntado o que mais os atrai no jogo 

foi o fato do GTA passar a sensação de liberdade, de permissividade para fazer coisas sem 

sofrer consequências como a de dirigir carros em alta velocidade, pilotar aviões, foguetes e 

barcos, beber e fumar entre outras possibilidades de ações que o jogo oferece. Ao ser 

perguntado também se o jogo fosse de menos violência ainda continuariam jogando 75% 

dos consumidores afirmaram que jogariam sim, mostrando a fragilidade da violência ser o 

principal atrativo do jogo. 

No jogo há várias possibilidades de ações que são chamadas de “Missões” onde o 

jogador escolhe o que terá que fazer para seguir jogando. Há missões em que o jogador tem 

que ganhar corridas automobilísticas, aprender pilotar aviões até conseguir tirar o brevê28, 

virar taxista, entre outras.  

Esse mundo de possibilidades é atrativo fundamental do jogo, respostas como 

“liberdade”, “mundo aberto”, “diversão” e “história” se destacam. Tratar de GTA e falar da 

violência é sim plausível, mas temos que conhecer as outras perspectivas, que não são 

poucas e são mais relevantes que a própria violência no contexto do jogo. 

 

 Conclusão 

 

Poucos jogos conseguiram se estabelecer na cultura popular como GTA, sua 

evolução não somente acompanhou as tendências do mercado, como ditou em certas 

ocasiões e em outras revolucionou, a franquia pode se vangloriar de possuir um público 

cativo e que certamente irá consumir seus produtos. A forma de lidar com público foi 

eficaz, o traçado comunicacional de GTA inovou e revolucionou ao se aproximar com seu 

público e dar a o que ele queria. O jogo se tornou um modelo a ser seguido quando 

                                                 
27 Disponível em: http://migre.me/kyz5u Acesso em nov. 2013. 
28 Brevê: Título que atesta a capacidade de um indivíduo pilotar aviões. 

http://migre.me/kyz5u
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introduziu a lógica do mundo aberto, do mundo livre a ser explorado pelo jogador, isso 

levou ao consumismo exacerbado, a espera inquietante por novos lançamentos, que é uma 

característica invejável para qualquer empresa. O game se reinventa para surpreender o 

jogador a todos os instantes. 

 As entrevistas com os jogadores nas comunidades virtuais elucidaram uma 

importante questão facilmente confundida, apesar de violento, o jogo não se baseia apenas 

em sangue derramado. Há outros atrativos como a liberdade de poder fazer o quiser em um 

mundo virtual cheio de possibilidades, seguir outras carreiras que não necessariamente 

sejam criminosas. O jogo se tornou uma simulação do mundo real, tanto graficamente 

quanto na narrativa, satirizando os elementos contemporâneos dos Estados Unidos.  
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