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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é o de descobrir se o gamer esta propenso a escolher 
destinos gamers como uma opção na hora de decidir para onde viajar. Um objetivo 
secundário seria o de descobrir se ele viajaria para destinos que possuissem apenas 
atividades relacionadas a jogos eletrônicos. No decorrer do texto debatemos sobre 
quem é o gamer, comportamento do consumidor, segmentação de mercado, 
mercado de games e utilização da tecnologia dos games no turismo. Foi realizado 
uma pesquisa exploratória paralelamente ao levantamento do referencial teórico 
para este trabalho. Ela foi dividida em duas partes, uma qualitativa e outra 
quantitativa. Como resultado da primeira parte criou-se uma nova suposição, a de 
que gamers tem preferência por destinos urbanos a destinos de natureza. Essa 
suposição se mostrou incorreta na segunda parte da pesquisa. A resposta para a 
pergunta principal deste trabalho e a resposta para a pergunta secundária foram 
ambas positivas. 
 
Palavras-chave: Turismo. Jogos Eletrônicos. Games. Gamers . Segmento. 

Motivadores. 



 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this work is to find out if this gamer likely to choose gamer 
destinations as an option when deciding where to travel. A secondary objective was 
to discover whether he would travel to destinations possessing only activities related 
to electronic games. Throughout the text we debate about who is the gamer, 
consumer behavior, market segmentation, market games and use of gaming 
technology in tourism. We conducted an exploratory survey parallel to the theoretical 
framework for this work. It was divided into two parts, one qualitative and the other 
quantitative. As a result of the first part created a new assumption, that gamers have 
a preference for urban destinations to destinations in nature. This assumption proved 
to be incorrect in the second part of the research. The answer to the main question of 
this paper and the answer to the secondary question were both positive. 
 
Keywords: Turism. Eletronic Games. Games. Gamers . Segment. Motivators. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 70, jovens de diversos países se encantam pelo mundo 

virtual. Criados e programados para prender a atenção com histórias de salvar 

princesas de castelos ou de defender a terra de naves espaciais extretarrestres, os 

games são a opção de entreterimento escolhida por uma série de pessoas como seu 

principal passatempo. Os jovens cresceram, os nascidos na década de 70 já tem 40 

anos ou mais e desde então os fãs de jogos eletrônicos só aumentaram em número 

a cada nova geração (ALMEIDA et all, 2010). A única coisa que não mudou foi o 

sentimento de encanto pelos mesmos mundos virtuais, mas agora com gráficos 

melhores. Esse indivíduo é o gamer. Faremos um estudo mais profundo sobre as 

definições e classificações desta definição. 

Neste trabalho estudaremos o gamer como turísta e sua pre-disposição para 

eleger destinos gamers como sua primeira opção de destino de férias. Como 

objetivo secundário tentaremos descobrir se um indivíduo gamer viajaria para locais 

onde há apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos. Para isso discutiremos 

sobre referencial teórico apresentado e o exploraremos em relação a pesquisa 

exploratória realizada. Não foi possível identificar trabalhos anteriores que fizessem 

este tipo de ligação entre o público gamer e o turismo. Este público foi escolhido 

como objetivo de estudo por conta do interesse pessoal do autor, ele mesmo um 

gamer, e por já ser possivel obervar a relevância  para o turismo dos eventos e 

campeonatos de games. Por esses fenômenos já estarem acontecendo devemos 

nos perguntar o por quê da escassez de trabalhos produzidos na área do turismo. 

Esse texto é uma ação em direção a eliminar essa lacuna observada. 

Foi realizada uma pesquisa exploratória dividida em duas partes. A primeira, 

uma pesquisa qualitativa realizada por meio de entrevistas com oito indivíduos que 

responderam um questionário de perguntas semi-estruturadas. A segunda etapa foi 

uma pesquisa quantitativa. Um questionário online foi respondido por 128 membros 

de comunidades e redes sociais relacionadas a jogos eletrônicos. Uma parte dessas 

pessoas foi selecionada no evento Brasil Game Show (BGS), realizado em São 

Paulo. Neste trabalho se apresentam vários temas sobre o mundo dos jogos, 

jogadores e sua relação com o turismo. As contribuições da tecnologia usada em 

jogos, especialmente a da realidade virtual  (RV), é abordada em seu uso em várias 

aplicações ligadas ao turismo. Também foi pesquisado o comportamento de 
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consumo dos jogadores, gamers1, por meio das categorizações de motivadores e 

determinantes para viajar elencados por Horner e Swarbrooke (2007). Em seguida, 

esse grupo é identificado como um novo segmento de interesse para o mercado do 

turismo. O mercado de games também foi analisado a fim de mostrar a potencial 

importância dos gamers para outra atividade econômica, a do turismo. Assim, os 

eventos e campeonatos que são pertinentes ao turismo são apresentados aqui. 

Para abordar esses temas e atingir o objetivo do trabalho, o texto está dividido 

em seis capítulos, contando com esta introdução. Nos capítulos dois e três vamos 

debater um pouco sobre quem é o gamer, seu comportamento como consumidor de 

jogos, seu comportamento como consumidor de turismo, o mercado onde esta 

inserido e as tecnologias provenientes dos jogos e que são aproveitadas no turismo. 

No capítulo cinco vamos analizar os dados da pesquisa quantitativa e verificar 

os perfis de gamer e de turismo. No capítulo seguinte e por fim, analisaremos os 

dados coletados da pesquisa com o referencial bibliográfico, respondendo as 

perguntas apresentadas nesta introdução. 

  

                                            
1
 Jogador de jogos eletrônicos 
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2  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

O comportamento do consumidor e a segmentação de mercado são alvos dos 

estudiosos de várias áreas. Para o turismo eles trabalham em conjunto para 

identificar gostos, padrões de consumo e características sociográficas em grupos de 

consumidores para então classificá-los em segmentos de mercado. 

O estudo do comportamento do consumidor para o turismo é uma 

caracteristica importante do turista para compararmos destinos turísticos diferentes 

para determinados segmentos de turistas. Estudaremos sobre isto para 

estabelecermos variáveis de comparação entre os hábitos de consumo de turistas 

não-gamers e turistas gamers, mais especificamente os motivadores e 

determinantes.  

Quando falamos sobre comportamento do consumidor estamos interpretando 

padrões e características de consumo sobre um indivíduo em particular. Quando 

notamos vários indivíduos com as mesmas características e padrões de consumo 

podemos classificá-los como um segmento de mercado. Neste caso estudaremos 

algumas formas de categorizar um grupo de indivíduos como gamers. 

 

2.1  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM TURISMO 

 

Para Boone e Kurtz (2008, p. 172) “O comportamento de consumo individual 

é guiado pela motivação de preencher uma necessidade percebida”. No turismo o 

consumo tem suas particularidades, visto que o produto turístico é intangível, 

perecível, não estocável, heterogêneo, sazonal e subjetivo. Para Horner e 

Swarbrooke (2007) existe uma série de motivadores e determinantes para um turista 

consumir um produto turístico. Vamos falar um pouco sobre estes motivadores e 

determinantes que forneceram a base para a pesquisa no final deste trabalho. 

Os motivadores do turismo podem ser divididos em dois grupos: aqueles que 

motivam alguém a tirar férias e aqueles que motivam alguém a tirar férias 

específicas, para um destino específico e numa data específica. Os autores afirmam 

que existe uma gama de motivadores que podem se relacionar a um ou até os dois 

grupos e que existe uma série de “variações de temas” para cada motivador, que 

podem ser combinados de infinitas maneiras.  

Mesmo não havendo um consenso na maneira de categorizar os motivadores, 
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existem alguns que são recorrentes e mais reconhecidos, são eles: 

 

 

Figura 1 - Tipos de motivadores no turismo 

Fonte: Horner e Swarbrooke (2007, p.54) 

 

Os autores também debatem o modelo criado por Beard e Ragheb (1983), 

que consiste em dividir os motivadores em quatro categorias: intelectual, referente 

ao quanto um indivíduo esta disposto a participar de atividades que incluam algum 

tipo de estimulo mental, como aprender, explorar, descobrir ou imaginar. Social, 

referente ao quanto um indivíduo esta disposto a participar de atividades que 

tenham algum tipo de interação social envolvida. Domínio de competência, referente 

a quanto um indivíduo esta disposto a participar de atividades que tenham algum 

objetivo ou competição, normalmente essas atividades são atividades físicas. E por 

último, a Evasão a Estímulos, referente a quanto um indivíduo esta disposto a 

escapar de situações estressantes do dia-a-dia, é a necessidade de alguns 

indivíduos de evitar contato social, procurar solidão e condições calmas. Para 

finalizar a analise no modelo de Beard e Ragheb (1983), Horner e Swarbrooke 

(2007) afirmam que os motivadores de um indivíduo para fazê-lo tirar férias nem 

sempre são universalmente presentes e que por alguma razão certas pessoas 

simplesmente têm pouco ou nenhum interesse em tirar férias. 

Cada turista é diferente, assim como seus motivadores. Horner e Swarbrooke 

(2007) consideram seis fatores que influenciam os motivadores individuais dos 

turistas. Primeiramente sua personalidade, se eles são solitários ou sociais, 
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aventureiros ou cautelosos, confiante ou tímido. Seu estilo de vida, ou seja, as 

condições em que em que fazem suas escolhas de compras. Suas experiências 

passadas como turista. Sua história de vida, no caso a nostalgia, onde ele gostaria 

de regressar ou ir a algum lugar que lembre outro de seu passado. Sua percepção 

de forças e fraquezas, para o indivíduo pode ser um fator determinante se ele estiver 

doente ou se for realizar algum tipo de atividade que demande algum preparo físico. 

E por fim como eles gostariam de ser vistos por outras pessoas, ou seja, se algum 

lugar for difamado, deixar quem o visita com má fama, isso pode servir de motivador 

para alguém não ir para lá.  

Os autores (Horner e Swarbrooke, 2007) também reconhecem que os 

motivadores mudam com o tempo de acordo com o indivíduo e que ninguém é 

influenciado por apenas um motivador por vez, mas sim pelo conjunto e competição 

entre eles. Quando alguém toma uma decisão de para onde, quando e com quem 

viajar, um dos motivadores se sobressaiu aos outros. Os outros motivadores podem 

também estar satisfeitos completa ou parcialmente, mas a decisão foi tomada em 

cima da soma entre os motivadores e os determinantes.  

Existem também os motivadores compartilhados, que são aqueles que são 

formados por um grupo e não apenas por um indivíduo, por exemplo, uma família 

composta por um casal e duas crianças. Os motivadores dos pais podem ser 

diferentes se eles foram viajar com ou sem as crianças. Se viajarem com elas, muito 

provavelmente seus motivadores serão os de agradar as crianças antes de agradar 

a si mesmos. Mas se viajarem sozinhos, provavelmente seus motivadores serão 

para realizar atividades com seu cônjuge. Neste contexto de motivadores em grupos 

levamos em consideração que nem sempre as pessoas expressão seus reais 

motivadores. Horner e Swarbrooke (2007) listam alguns motivos por não 

expressarmos nossos motivadores. Um deles é o de não achar que eles não serão 

vistos por outros como aceitáveis. Outro seria o de não percebermos nossos 

motivadores por eles serem subconscientes ou inconscientes. Podemos também ter 

motivadores conflitantes, como sair para dançar para relaxar, sendo que dançar é 

uma atividade física, ou seja, o oposto de relaxar. Por último podemos estar cientes 

de nossos fatores motivacionais e ainda assim tomamos decisões que não se 

alinham com os mesmos, por exemplo, um estudante brasileiro de intercâmbio 

escolhe estudar espanhol na Espanha, mas decide ficar num dormitório brasileiro, 

com brasileiros que só falam português. Seus motivadores eram o de estudar uma 
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língua nova, mas o medo e vergonha que poderia passar em outro ambiente fez com 

que fizesse esta escolha. 

Os autores também falam sobre os diferentes motivadores em segmentos de 

mercado. No turismo, as definições são criadas por critérios demográficos, por 

exemplo, jovens querem ir para festas e idosos querem ir para lugares calmos. Outra 

diferença seria a de gênero. Estudos realizados por Ryan (1995) mostram que 

dentro de quatorze motivadores exibidos para homens e mulheres, as mulheres 

acharam os de evitar agitação, relaxar física e emocionalmente mais importantes 

que os homens. 

A conclusão para Horner e Swarbrooke (2007) sobre os motivadores foi que 

eles são altamente complexos e dependentes de uma série de fatores como a 

personalidade e estilo de vida, experiências passadas, com quem eles estão 

pretendendo viajar junto, suas características demográficas e quanto tempo de 

antecedência eles tem para planejar a viagem. 

Querer nem sempre é poder, por mais que sejamos impulsionados por nossos 

motivadores a tirar férias há, no lado oposto, o que nos impede de tirá-las. Vamos 

falar um pouco sobre este ponto oposto que, literalmente, determina as nossas 

decisões. Nos apropriaremos das definições e pensamentos de Horner e 

Swarbrooke (2007) sobre os determinantes de um indivíduo para tirar determinadas 

férias. 

Para os autores existem dois tipos de determinantes: os primeiros que 

determinam se o indivíduo pode ou não viajar, os demais que determinam o tipo de 

viagem a ser tomada e para onde, mas apenas quando os primeiros permitem que a 

viagem aconteça (Horner e Swarbrooke, 2007). Eles também falam que os 

determinantes podem ser divididos em dois grupos: os que são pessoais ou internos 

ao turista e os externos, ou seja, que afetam o turista mas não são afetados por ele. 

Para este trabalho vamos apenas estudar os determinantes pessoais ao 

turista, uma vez que não é nossa intensão fazer um estudo sobre todos os fatores 

que influenciam um turista a viajar e sim o que faz com que o jogador de jogos 

eletrônicos viaje. Os determinantes pessoais do turista são mostrados na figura 2. 
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Figura 2 - Determinantes pessoais do comportamento do turista  

Fonte: Horner e Swarbrooke (2007, p63) 

 

Na figura 2 podemos ver exemplos de determinantes dos grupos 

mencionados anteriormente, os internos/pessoais e os externos. Determinantes 

como saúde, verba disponível e tempo disponível podem ditar se alguém viaja ou 

não. E exemplos do outro grupo, os que determinam o tipo de viagem a ser tomada, 

seriam viagens passadas, tipos de destinos diferentes e busca por preços com 

descontos. Estes determinantes possuem diferentes graus de importância de pessoa 

para pessoa, já que cada indivíduo possui atitudes, medos, princípios e experiências 

passadas próprias. Eles também podem sofrer mudanças de valor com o passar do 

tempo.  

Podemos concluir que os determinantes são complexos e diversos, podendo 
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tomar importância e peso diferentes para indivíduos diferentes, em épocas 

diferentes. Eles, somados com os motivadores, são o que nos fazem decidir para 

onde viajar. Uma vez que um grupo de indivíduos comece a ter determinantes e 

motivadores semelhantes nos podem classificá-los como um segmento. Nós 

veremos no item a seguir como surgem esses novos segmentos. 

 

2.2  NOVOS SEGMENTOS NO TURISMO 

 

Como exemplificado no capitulo anterior, motivadores e determinantes 

específicos podem gerar novos hábitos e padrões de consumo, o que pode 

caracterizar o surgimento de novos segmentos no turismo. A segmentação de 

mercado é muito utilizada pelo turismo segundo Huang e Sarigöllü (2005 apud 

MASIERO, 2011). O processo de dividir um todo para entender melhor suas partes é 

o conceito chave para a segmentação. Para o mercado é o foco na criação de 

produtos e serviços para grupos semelhantes de indivíduos com características e 

gostos específicos (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). Nós iremos tentar 

caracterizar o gamer como um novo segmento devido a suas características 

psicográficas e seus padrões de consumo. 

Os consumidores estão se tornando mais sofisticados e demandando 

produtos mais customizados que atendam a suas necessidades, preferências e 

gostos (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). Isso se aplica também aos gamers, 

são um público que possui necessidades bem específicas e com gosto igualmente 

peculiares. 

Para entender esses novos segmentos do turismo, dissertaremos sobre 

segmentação de mercado. Ela é dividida em dois tipos: segmentação da demanda e 

segmentação da oferta (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). "A segmentação é 

entendida como uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão 

e mercado." (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006, p.3). Para nosso estudo focaremos 

apenas na segmentação de demanda, pois a segmentação da oferta é 

demasiadamente abrangente e indiferente para os objetivos desta pesquisa. Ela 

pode ser divida em cinco categorias segundo o Ministério do Turismo (2010): 

 

Geográfica; 

Demográfica e Socioeconômica; 
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Psicográfica; 

Padrões de Comportamento; 

Padrões de consumo e Predisposição do Consumidor 

 

Vale a pena ressaltar que os as classificações de segmentação da demanda 

pertinentes a este trabalho são as psicográficas e padrões de 

consumo/predisposição do consumidor. Trabalharemos apenas com essas duas 

categorias, pois são as mais relevantes aos objetivos deste pesquisa. A 

categorização psicográfica leva em consideração fatores como atividades 

semelhantes, interesses e opiniões. Para que alguém ser alocado neste segmento, 

utilizando os critérios da categorização psicográfica, o indivíduo precisaria realizar 

atividades relacionadas a jogos eletrônicos tais como jogar jogos eletrônicos, 

pesquisar sobre assuntos relacionados, participar de eventos, dentre outras. A 

categorização por padrões de consumo e predisposição do consumidor leva em 

consideração preferências por locais de compra, frequência de compra, meio 

utilizado, sensibilidade a preço, lealdade a marca, benefícios buscados, como foi 

usado e nível de uso (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). Para alguém ser 

classificado no segmento gamer pelos critérios da categorização por padrões de 

consumo e predisposição do consumidor, o indivíduo precisaria consumir 

periodicamente através de diversos meios jogos eletrônicos, ser fã de alguma 

produtora em especial e o quanto a pessoa joga ou dedica seu tempo a essas 

atividades. 

Então utilizando esses dois critérios de categorização podemos classificar o 

jogador num novo segmento do turismo. É também uma possibilidade de 

segmentação, segundo Alpert (2010), a classificação segundo o tipo de jogo que o 

gamer joga. Não utilizaremos essa classificação neste trabalho, mas serve de 

exemplo para entendermos como as classificações da segmentação podem ser 

específicas.  

Entretanto precisamos prestar atenção que estamos classificando um 

indivíduo em uma categoria de segmentação de mercado turístico baseado em seus 

padrões de consumo e características psicográficas referentes ao mercado de 

games e não em seus padrões de consumo relacionados ao turismo. Isso não nos 

impede que os classifiquemos também para a segmentação de mercado no turismo, 

visto que as classificações são diversas e os critérios adotados para identificação, 
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mesmo que em um mercado diferente, possam ser os mesmos. Deixando isso claro, 

podemos considerar que um indivíduo que goste de games consuma periodicamente 

jogos eletrônicos e seja fã de alguma produtora2. 

Com essas definições de segmento de mercado vamos conhecer mais sobre 

as peculiaridades deste indivíduo que chamamos de gamer e do mercado de games 

no capítulo seguinte.  

  

                                            
2
 Criadora de jogos eletrônicos 



21 

 

 

 

3  GAMERS E GAMES: PESSOAS E MERCADO 

 

Já utilizamos várias vezes o termo gamer neste trabalho, mas para uma 

melhor interpretação da pesquisa realizada vamos estudar mais sobre sua definição. 

Por mais que seja um termo reconhecido em grupos e comunidades online é 

necessária à explicação de sua origem e de do que ele abrange. Alguém não se 

considerar gamer não necessariamente significa que a pessoa não é, apenas que 

ela não se identifica como um indivíduo que se encaixa nas suas definições 

pessoais de quem é gamer. Veremos mais disso no item a seguir. 

Outro item abordado nesse capítulo será o referente ao mercado de games. 

Falaremos um pouco sobre quantas pessoas jogam, quanto elas influenciam no 

mercado global, as principais companhias e eventos de jogos eletrônicos. 

Por último falaremos uma breve história sobre o desenvolvimento de 

consoles3 e como seu desenvolvimento ajudou a criar tecnologias que foram 

apropriadas pelo turismo, mais especificadamente a utilização de realidade virtual. 

Exemplificaremos algumas apropriações feitas turismo em parques de diversões, 

museus, gerenciamento e marketing. 

 

3.1  QUEM É O GAMER 

 

Neste item vamos debater quem é esse indivíduo que esta neste grupo social 

chamado gamers. Não existe uma definição única sobre quem é o gamer, dos 

diversos textos pesquisados para esse trabalho todos interpretavam o termo gamer 

como de conhecimento geral. Vale ressaltar também que a maioria dos textos 

analisados estava escrito na língua inglesa. Veremos algumas definições e 

tentativas de classificação do gamer. Carmo (2002) explica sobre as mudanças dos 

comportamentos nos grupos sociais:  

 
 

alguns autores designam como estetização da vida quotidiana 
(Featherstone, 1997, 1998; O’Connor, 1997), que designam a tendência dos 
indivíduos e dos grupos sociais praticarem e incorporarem novos elementos 
de índole cultural cada vez mais distintos e singulares.  

 
 

Carmo (2002) também afirma que a constituição socio-espacial esta se 

                                            
3
 Aparelho onde os gamers jogam, não são incluídos computadores pessoais nesta classificação 
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tornando cada vez menor e com definição menos clara. Entendemos isso como a 

dificuldade de classificar indivíduos em grupos únicos, ou seja, uma pessoa pertence 

a vários grupos não excludentes, permitindo que um indivíduo seja gamer, mas que 

enquanto estiver fora da atividade que o classifique como tal, torna bem dificil sua 

identificação. Então novos grupos podem surgir sem ter uma clara identificação 

deles. Os gamers são um desses grupos, pela maioria de suas atividades serem 

realizadas num ambiente privado ou onde não há uma clara identificação de quem 

está jogando (neste caso, a internet) torna bastante difícil identificar quem é gamer. 

Assim surgem novos grupos e novas tribos. Os gamers se inserem neste contexto 

como um novo grupo. 

A palavra gamer não foi incorporada à ortografia da língua portuguesa. A 

usamos diretamente do inglês. Game significa jogo e gamer tem a tradução literal de 

jogador. Ele é popularmente reconhecido em grupos e comunidades na internet 

como alguém que jogue algum tipo de jogo, normalmente eletrônico. 

Muitas pessoas imaginam o gamer como um adolescente jogando sozinho no 

seu quarto (THE ECONOMIST, 2011). Para termos uma imagem mais tangível e 

menos preconceituosa sobre quem é o gamer vamos utilizar a pesquisa de Williams 

(2006). Ele afirma que 40% da população dos Estados Unidos é composta de 

jogadores regulares e que a idade média desse grupo é de 33 anos. Shaw (2012) 

acrescetam que para alguém se definir como um gamer não basta apenas jogar, 

mas a pessoa tem de criar uma identidade, uma maneira de pensar para que ela se 

classifique nesta categoria. Podemos considerar então que a explicação mais básica 

sobre quem é o gamer é a de um indivíduo que elege jogos eletrônicos como sua 

principal forma de entreterimento em seu tempo livre. 

Mesmo havendo uma explicação generalizada alguns autores debatem a 

classificação por tipos de gamers. Chazerand e Geermos (2008) comentam a 

dificuldade de classificar o gamer, pois cada jogador tem metas idiossincráticas, 

habilidades e tempo disponível diferentes. Outro exemplo de dificuldade de ser 

definido/se definir seria a definição como geek, que seria uma gíria norte americana 

para definir indivíduos com habilidade social limitada, que teve seu sentido 

inicialmente pejorativo, mas hoje tem sentido de prestígio e orgulho (MCARTHUR, 

2009). Por isso algumas pessoas que pela definição generalizada seriam 

consideradas gamers não o fazem, pois poderiam achar que não jogam o suficiente 

ou que seria um título pejorativo. Para DeWall e Bushman (2011) todos nós 
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procuramos aceitação social de um grupo e que essa aceitação pode ser desde 

tolerar o outro indivíduo como efetivamente buscar sua companhia.  

Para entendermos melhor o conceito de gamer vamos entender o que ele 

abrange. O termo cobre desde quem joga em aparelhos celulares a quem joga 

Massively Multiplayer Online Games (MMOG). Para Steinkuehler e Williams (2006, 

apud WYLD, 2010) um MMOG é um jogo eletrônico bi ou tridimensional, que permite 

a indivíduos, através de seus personagens digitais (avatars), interagir com o 

programa do jogo e com outros jogadores. Este seria um estilo de jogo que 

necessita de mais disposição de tempo e comprometimento. Logo, poderíamos 

classificar alguém como gamer de acordo com o tempo que ele dedica a essa forma 

de entretenimento. Existem duas formas mais aceitas de classificar o jogador de 

acordo com a intensidade de uso de jogos eletrônicos: jogadores casuais e 

jogadores hardcore (STRUCK, 2010). Struck (2010) disserta sobre as diferenças 

entre esses jogadores: entendemos hardcore como um jogador que dedique muito 

de seu tempo, esforço e motivação para alcançar objetivos dentro de jogos 

eletrônicos e que o casual seria o oposto, alguém que dedique poucas horas do seu 

dia ou que prefira outras formas de entretenimento. Ele também afirma que a criação 

dessas classificações para gamers seria insuficiente e irrelevante, existem tantos 

tipos de jogadores que se tentássemos classifica-los seria um trabalho sem fim 

devido à mudança constante de equipamentos e tipos de jogos.  

Como exemplificado acima o gamer pode ser desde um jogador casual, 

alguém que joga poucas vezes utilizando o aparelho de telefonia celular, até um 

indivíduo que gasta trinta, quarenta horas por semana para essa forma de 

entretenimento. Algumas pessoas podem ser gamers por jogar bastante, outras 

podem não se considerar gamers pelo tipo de jogos que jogam e outras se 

considerarem gamers mesmo jogando muito pouco. Podemos observar na figura 3 

alguns dos diferentes tipos de gamers. Temos que perceber que o autor da tira 

considera dois personagens como gamers para manter o contexto e humor, mas que 

pela nossa definição, não seriam gamers. O primeiro seria o jogadore de RPG4 que 

aparece no quarto quadro e o segundo, de forma satírica e levando em 

consideração que o texto foi traduzido da língua inglesa, um caçador com vestes de 

                                            
4
 Role Playing Game – Jogo de tabuleiro onde as pessoas utilizam mapas, livros de regras, hístorias 

e dados para criar personagens e jogar através da interpretação de um indivíduo, conhecido como 
mestre de jogo, que interpreta as regras e cria as situações do jogo. 
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caça em safáris que aparece nos dois últimos quadros.  
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Figura 3 - Jogador de verdade 

Fonte: http://leninja.com.br/jogador-de-verdade/ 

http://leninja.com.br/jogador-de-verdade/
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Mesmo não havendo uma definição clara, para este trabalho, utilizaremos 

uma definição concreta, visando facilitar o entendimento do indivíduo estudado neste 

trabalho. Ela será a de adultos, que compram e jogam games e pessoas que se 

intitulem gamers. 

Já vimos que tentar definir cada tipo de gamer é uma tarefa bem difícil, mas 

independente do tipo de gamer que seja todos eles fazem duas coisas: jogar e 

consumir jogos eletrônicos. No próximo item veremos um pouco do mercado que 

este gamer movimenta. 

 

3.2  MERCADO DE GAMES 

 

O início dos games se da na década de 1970, com a criação do primeiro jogo, 

uma tela de computador que tinha duas barras paralelas em cantos opostos da tela 

e um feixe luminoso que se movia de um lado para o outro. O objetivo era impedir 

que o feixe de luz passasse pela sua barra, movendo-a para cima e para baixo. Essa 

foi a matriz do primeiro protótipo do que um dia seria o jogo Pong.  

O começo do mercado de games acontece com a criação dos fliperamas, 

onde uma horda de jovens gastavam suas moedas nas máquinas em espaços 

escuros e barulhentos. A primeira grande revolução neste mercado ocorreu na 

década de 1980, com a criação dos consoles domésticos, como o Atari e o Nintendo 

8-bit (SHANKAR e BAYUS, 2003, apud ALMEIDA et all, 2010). Esses consoles 

domésticos evoluíram, chegando num crescimento de vendas de 700% entre 1996 e 

2007 (ALMEIDA et all, 2010). O fato de essa indústria conseguir manter um ritmo 

alto de crescimento se deve ao fato dos avanços tecnológicos rápidos e frequentes. 

O mercado de games dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África, Asia, 

América Latina e Canada teve um crescimento esperado de 31,6 bilhões de dólares 

em 2006 para 48,9 bilhões em 2011, com um crescimento de 9,1% ao ano (PWC, 

2007, apud CHAZERAND E GEERMOS, 2008). O mercado de games no Brasil já é 

maior que o de alguns países da Europa segundo pesquisa realizada pela empresa 

de consultoria GFK (O GLOBO, 2013). Alpert, Lowe e Prugsamatz (2010) afirmam 

que em 2010 as vendas totais da indústria de jogos eletrônicos já batiam a da 

indústria do cinema e que o lançamento de certos títulos de jogos podia até mesmo 
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bater o total acumulado de vendas na primeira semana de filmes blockbusters5. 

Segundo a empresa Gartner, em 2013, o mercado de games movimentará 93 

bilhões de dólares. A empresa também aponta a estimativa de crescimento até 

2015, em milhões de dólares, mostrado na figura 4: 

 

Segmento \ Ano 2012 2013 2014 2015 

Consoles 37,400 44,288 49,375 55,049 

Portáteis 17,756 18,064 15,079 12,399 

Smartphones 9,280 13,208 17,146 22,009 

PC Games 14,437 17,722 20,015 21,601 

Total Video Game 

Market 

78,872 93,282 101,615 111,057 

Figura 4 – Receita Indústria dos games 2012-2015 

Fonte: Gartner (2013) 

 

Existem três grandes companhias criadoras de consoles e jogos, são elas a 

Sony, Nintendo e Microsoft. Com o mercado de consoles dominado por essas três 

companhias, o mercado de jogos para computador está sendo dominado por 

companhias que fornecem jogos Directo-to-Drive, tradução literal “direto para o disco 

rígido”, um exemplo disso é o programa Steam da produtora Valve. Esses 

programas ao serem conectados a internet fornecem uma biblioteca de títulos de 

jogos para computador que podem ser comprados e baixados 6na hora. Uma vez 

comprado o título fica vinculado à conta do usuário, que pode baixá-lo novamente 

quantas vezes e onde quiser. Outro grande concorrente no mercado de jogos para 

computador são os Massively Multiplayer Online Games (MMOG) ou jogos online de 

vários jogadores em grande escala, como World of Warcraft, Ragnarok e League of 

Legends. Segundo a desenvolvedora Riot, no final de 2012 o jogo LOL tinha mais de 

30 milhões de contas registradas em todo o mundo e mais de 4 milhões jogavam o 

título diariamente (G1, 2012). Ele, em 2012, foi o jogo mais jogado do mundo (RIOT, 

2012). 

Outra parte importante do mercado de games são os eventos. Existem alguns 

                                            
5
 Blockbusters seria a expressão norte americana para filmes de grande sucesso 

6
 Entendemos “baixados” como o ato de realizar o download ou fazer um cópia digital de algum 

arquivo ou programa da internet. 
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tipos de eventos gamers como. Abordaremos os dois mais conhecidos: os eventos 

de lançamentos de novos jogos e consoles e os campeonatos. Os eventos de 

lançamentos tradicionalmente são os locais onde as grandes companhias, tanto de 

consoles, quanto desenvolvedoras de games e de hardware7 escolhem para 

anunciar e mostrar seus novos produtos. No Brasil e na América Latina, o maior 

evento é o Brasil Game Show. Em sua sexta edição, no ano de 2013 ocorreu entre 

os dias 25 e 29 de outubro. Foi sediado em São Paulo, na Expo Center Norte e 

reuniu mais de 150 mil visitantes durante os cinco dias de evento (BGS, 2013). 

 

 

Figura 5 - Brasil Game Show 2013 

Fonte: Flickr, 2013 

 

Nos Estados Unidos, o maior e mais importante evento do mundo é a 

Eletronic Entertaiment Expo (E3). Ele não é aberto ao público, é designada apenas 

para desenvolvedores de software8, vendedores, revendedores, programadores, 

distribuidores, representantes da indústria, pesquisadores e jornalistas do mundo 

inteiro. A edição de 2013, que ocorreu entre os dias 11 e 13 de junho teve a 

presença de desenvolvedores e jornalistas de mais de 100 países (E3, 2013). Foi 

sediado em Los Angeles e teve um impacto positivo de aproximadamente 40 

                                            
7
 Hardware são os componentes e partes físicas de aparelhos eletrônicos. 

8
 Software são programas que estão instalados nos aparelhos eletrônicos. 
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milhões de dólares para a cidade (E3, 2013).  

 

 

Figura 6 – E3 2013 

Fonte: Gulfnews, 2013 

 

Outro tipo de evento seriam os campeonatos. Um dos mais famosos é o 

League of Legends World Championship, que no ano de 2013 lotou o estádio Staple 

Center em Los Angeles e premiou o time vencedor com 1 milhão de dólares. 

Segundo sua produtora, Riot Games (2013), com 32 milhões de contas ativas, 8,5 

milhões de fãs assistiram a final mundial, com 1,1 milhões de viewers9 simultâneos 

em seu maior pico. 

 

 

                                            
9
 Espectadores. 
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Figura 7 – League of Legends World Championship 2013 

Fonte: League of Legends, 2013 

 

Um mercado tão grande que consegue manter-se em ritmo de crescimento 

alto tem algumas peculiaridades. Uma delas é de ser uma indústria de 

entretenimento que nasceu no formato digital, diferente de outras como a indústria 

da música ou do cinema, que começaram no formato analógico e depois tiverem que 

se converter e adaptar. Veremos no item seguinte alguns dos avanços tecnológicos 

que permitiram e permitem que o mercado seja tão renovável e como algumas de 

suas inovações são utilizadas no mercado de turismo. 

 

3.3  A TECNOLOGIA DOS GAMES E O TURISMO 

 

Neste item vamos falar sobre evolução da tecnologia nos games, 

especificadamente na evolução dos consoles domésticos e nos mais recentes 

avanços tecnológicos para o turismo decorrentes destes avanços nos jogos 

eletrônicos. Como visto anteriormente sobre a criação do mercado de games, os 

consoles passaram por inovações tecnológicas ao longo do tempo. Os primeiros 

consoles lançados para o consumidor doméstico eram simples e possuíam algumas 

limitações gráficas que permitiam que os jogos fossem apenas criados em 2D10. 

Consoles como o Nintendo 8-Bit e o Atari 2600 fazem parte destas primeiras 

máquinas. 

 

 

Figura 8 – Atari 2600 

                                            
10

 Pespectiva bidimensional, sem noção de profundidade. 
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Fonte: Adami, 2013 

 

Após alguns anos mudando o tipo de controle e as capacidades gráficas dos 

aparelhos as três grandes companhias de games atuais, Microsoft, Sony e Nintendo 

finalmente iniciaram a, até hoje presente, batalha dos consoles com o, 

respectivamente, Xbox, Playstation 2 e GameCube. Após duas gerações esses 

concorrentes mudaram para o Xbox One, Playstation 4 e Wii U.  

 

 

Figura 9 – Atual batalha entre consoles 

Fonte: Pinterest, 2013 

 

Suas maiores mudanças além dos atributos gráficos foram as formas com 

que as pessoas jogam. De controles com sensores de movimento a completa leitura 

corporal e conexão ativa com a internet. Essas mudanças alteram completamente a 

maneira como os jogadores jogam. No caso da internet não apenas eles podem 

jogar com outras pessoas estando a milhares de quilômetros de distância, mas 

também podem criam novas maneiras de interação entre indivíduos. Interação 

interpessoal de sites na internet afirmam as identidades coletivas dos grupos que 

nela se reúnem (RHEINGOLD, 2000, apud MACARTHUR, 2009). Para Williams 

(2006) a internet é mais que apenas um meio de comunicação, para pessoas que 

não tem tanto costume de conversar face-a-face é um espaço de construção de 

identidade e compartilhamento. Os avanços em tecnologia para interação entre 
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homem e máquina e o aumento no uso da internet nos levam ao próximo ponto 

deste item que é a apropriação do turismo destes avanços tecnológicos.  

Dos diversos casos de tecnologia voltada ao turismo um grande avanço que 

vem sendo propulsionado junto à indústria dos jogos eletrônicos é o de realidade 

virtual (RV). Guttentag (2009) define RV como um ambiente virtual gerado por 

computadores que um indivíduo pode se movimentar, explorar e interagir, resultando 

na simulação de um ou mais de nossos cinco sentidos. Ele também disserta sobre o 

controle com sensor de movimento do Nintendo Wii e óculos de realidade 

aumentada aumentam a imersão na realidade virtual. 

 

 

Figura 10 - Visor de realidade aumentada Oculus Rift 

Fonte: Toucharcade, 2013 

 

Muitos espaços virtuais (EV) recriam locais do mundo real (GUTTENTAG, 

2009). Com isso vamos entrar no entendimento deste mesmo autor e de seis 

diferentes utilidades desta tecnologia para o turismo, vamos falar de algumas delas. 

A primeira seria a de entretenimento. Simuladores em parques de diversão, corridas 

em cassinos, exploração de cidades em realidade aumentada (RADHAKRISHNAN, 

2011). Um exemplo além dos simuladores em parques de diversões seria o Rewind 

Rome 3D, é um simulador que mostra como eram as ruas e o cotidiano da Roma 

antiga. Outra utilidade seria a de planejamento. É muito mais fácil um gerente de 

projetos turísticos visualizar o impacto da imagem que alguma construção pode ter 

utilizando a RV ao invés de plantas e desenhos. A terceira utilidade seria a de 

marketing. Vários destinos turísticos já utilizam a RV para dar uma prévia do que 

será a real experiência de seus consumidores (CHO, WANG e FESENMAIER, 2002; 

GILBERT e POWEL-PERRY, 2002; CHIOU et all, 2007, apud GUTTENTAG, 2009). 
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Por último, outra utilidade seria para educação, como por exemplo, para museus e 

áreas de preservação. Uma instituição de patrimônio cultural grega instalou em 1998 

uma divisão de RV e ofereceu uma série de exibições em seu centro cultural, essa 

foi uma de suas atrações mais populares (ROUSSOU, 2004, apud GUTTENTAG, 

2009). Wyld (2010) afirma que vários países já criaram embaixadas virtuais no jogo 

Second Life11. 

Como pudemos ver neste capítulo os gamers e o mercado de games tem um 

peso significativo no mercado mundial, perdendo apenas para a indústria bélica e a 

indústria automotiva (R7, 2012). A utilização da tecnologia proveniente dos jogos 

pelo turismo é vasta e variada. Criando uma interação tão forte entre homem e 

máquina, os jogos eletrônicos nos fornecem a chance de utilizar o turismo de formas 

inimagináveis até alguns anos atrás. No capítulo seguinte vamos analisar o método 

utilizado na pesquisa. 

  

                                            
11

 Second Life é um jogo online de criação livre (sandbox), onde os indivíduos podem criar formas e 
estruturas para outros indivíduos visitarem e interagirem. 



34 

 

 

 

4  SOBRE O MÉTODO 

 

O objetivo dessa pesquisa é o de responder se os gamers estão propensos a 

visitar destinos gamers12 no momento de fazerem suas opções por turismo. Como 

não foi possível encontrar estudos realizados pelo campo do turismo referente aos 

gamers a bibliografia pertinente para este trabalho foi escassa. A maioria dos 

trabalhos realizados para este segmento foi realizado por psicólogos, estudando 

como jogos violentos afetam os jogadores. Alguns trabalhos sobre como técnicas e 

elementos de jogos eletrônicos podem melhorar o desempenho de gerenciamento, 

chamado de gamefication (HAMARI E HUOTARI, 2012), melhorar a interação com 

destinos turísticos (RADHAKRISHNAN, 2011, GUTTENTAG, 2009), mas nada que 

relacionasse diretamente o público gamer com o turismo. O que me levou a adotar 

um procedimento para a realização de uma pesquisa exploratória.  

A pesquisa foi dividido em duas partes complementares: a primeira parte, 

uma pesquisa qualitativa exploratória de entrevistas com respostas abertas. Barton e 

Lazarsfeld (1955) sugerem a utilização da pesquisa qualitativa no desenvolvimento 

de hipóteses que serão posteriormente testadas por meio das abordagens 

quantitativas. Kleining (1982) afirma que os métodos quantitativos precisam dos 

qualitativos para explicar as relações que identificam. O intuito principal era descobrir 

os motivadores para viajar desse segmento e o secundário seus hábitos referentes a 

jogos eletrônicos. A segunda, uma pesquisa quantitativa por meio da aplicação de 

formulários num evento gamer de grande porte para confirmar suposições que 

emergiramda pesquisa qualitativa.  

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

Na primeira parte da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com oito indivíduos através de conferências online via um programa13 de mensagens 

instantâneas e chat de áudio e vídeo. O áudio dessas entrevistas foi gravado e 

redigido em arquivos de texto. Os indivíduos foram selecionados aleatoriamente de 

jogos14, fóruns15 e chats online. Foram entrevistados seis homens e duas mulheres 

                                            
12

 Destinos gamers - Destino turístico com atividades relacionadas a jogos eletrônicos. 
13

 Skype™- Programa de instant messaging e conversa por audio e vídeo online. 
14

 League of Legends – Jogo MOBA (massively online battle arena) da produtora Riot Games. 
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com mais de 18 anos, usuários do jogo League of Legends (LOL) e da comunidade 

Steam e pessoas que se auto intitularam gamers. Para visualizar o roteiro de 

entrevista vide Apêndice A. As respostas transcritas também estão disponíveis para 

serem visualizadas no Apêndice B. 

Na primeira bateria de perguntas meu objetivo era descobrir um pouco do 

perfil de turista de cada indivíduo, suas últimas férias, viagens, quanto gastou, se 

viajou sozinho ou acompanhado, dentre outros dados. Isso para definir padrões e 

delimitantes para as perguntas da segunda parte da pesquisa. Na segunda bateria 

de perguntas meu objetivo era tentar traçar um perfil gamer e descobrir se ele(a) já 

havia visitado algum destino ou atração gamer, perguntando diretamente sobre 

eventos que são a manifestação mais conhecida de atrativo gamer. Por último, na 

terceira bateria de perguntas, perguntei diretamente se eles viajariam para algum 

destino exclusivamente gamer, parcialmente gamer e se ser um gamer influenciava 

em sua escolha de destinos de viagem. 

O tratamento dos dados e utilização da literatura sobre o assunto, segundo 

Flick (2009), deve ser sempre relacionado pelo pesquisador com outros estudos em 

seu campo. Os dados coletados desta primeira parte foram transcritos em arquivos 

de texto e depois classificados com a classificação de motivadores e determinantes 

para viagens de Horner e Swarbroock (2007). Após análise, os pontos mais 

relevantes, reincidentes e pertinentes para a pesquisa foram utilizados para 

elaboração do formulário da segunda parte da pesquisa. Foram eles:  

 

A motivação de suas últimas viagens; 

Seu último destino visitado; 

Gastos e atividades realizadas; 

Gastos com jogos eletrônicos; 

Desde que idade joga; 

Quantas horas jogam semanalmente; 

Eventos nacionais e internacionais conhecidos; 

Eventos visitados; 

Se viajaria exclusivamente para destinos gamers; 

Se consideraria um destino a outro baseado em um ter atividades 
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 Comunidade Steam – Rede social dedicada aos usuários do programa Steam da Valve. 
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relacionadas a jogos eletrônicos; 

Se ser um gamer faz ele(a) preferir destinos urbanos a naturais; 

Se ser um gamer influência em sua escolha de destinos turísticos; 

 

Ao término da entrevista do oitavo participante a saturação das respostas 

ficou evidente, não havendo necessidade de mais participantes. Com o fim da 

primeira parte da pesquisa uma nova hipótese surgiu: gamers preferem destinos 

urbanos a destinos de natureza. 

 

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

O formulário (Apêndice C) foi passado para uma plataforma de pesquisas 

online16 e a intenção era realiza-lo durante o evento Brasil Game Show (BGS), 

edição de 2013. Dois pesquisadores utilizaram tablets com acesso à internet para 

execução dos formulários, mas houve algumas dificuldades em realizar a pesquisa 

no local do evento devido a dois fatores: conexão com a internet e barulho. Devido a 

grande quantidade de aparelhos com conexão de rede móvel no local a 

conectividade pela internet provida por telefonia móvel estava congestionada, 

tornando impossível se conectar a internet pelos tablets que dependiam deste tipo 

de conexão. O barulho foi outro fator que impediu que a pesquisa fosse realizada 

como planejada, pois em alguns momentos as músicas e efeitos sonoros eram tão 

altos que seria o equivalente a tentar fazer uma pesquisa num show de rock. Foi 

utilizada outra abordagem que foi a de coletar e-mails. Foram coletados 175 e-mails 

de indivíduos aleatórios que estavam no evento. Também houve alguns problemas 

relacionados à coleta de e-mails. Os expositores estavam coletando-os para mandar 

propaganda de suas marcas e promoções de produtos, o que deixou algumas 

pessoas desconfiadas em relação as intenções dos pesquisadores. 

Coletados os e-mails, o formulário foi enviado para esses endereços. Como 

as respostas estavam demorando a chegar (em torno de 40 pessoas responderam 

na primeira semana) o link do site da pesquisa foi enviado para grupos em sites de 

redes sociais, recebendo um total de 94 respostas completas, que analisaremos no 

capítulo cinco, A voz dos gamers e o turismo. 
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5  A VOZ DOS GAMERS E O TURISMO 

 

Para Strauss e Corbin (1998) uma das várias formas de utilização da literatura 

é a de comparação com os dados coletados. Comparamos os resultados obtidos 

com nosso referencial teórico. Foram iniciados 128 formulários no programa17de 

questionários online, mas foram completados apenas 94 e todas foram utilizadas 

integralmente. Os resultados completos estão no Apêndice D. 

Analisamos o perfil socioeconômico, o perfil gamer e o perfil de viagens 

recentes dos entrevistados. Ao final fizemos uma analise sobre as decisões de um 

gamer para viajar para um destino gamer e uma comparação entre os determinantes 

para alguém viajar para um destino turístico qualquer e um destino gamer. Vale 

ressaltar que consideramos um destino gamer como um local que tenha atividades 

relacionadas a jogos eletrônicos. 

Como dito por Shaw (2012), para um indivíduo ser considerado gamer ele 

precisaria se identificar como tal, logo, a primeira pergunta da pesquisa quantitativa 

era se o indivíduo se considerava gamer. Com 97% para sim, contra 3% de não a 

maioria dos entrevistados se considera gamer. Como visto no item sobre quem é o 

gamer tivemos alguns exemplos sobre esse indivíduo.  

 

 

Tabela 1 – Você se considera um gamer (jogador e/ou fã de jogos 

eletrônicos) ? 

Fonte: Autoria própria 
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Séria ele um adulto, com uma média de idade de 33 anos (WILLIAMS, 2006). 

Os resultados da pesquisa apontaram como a maioria sendo do sexo masculino 

(87%), com idade entre 18 e 30 anos (74%), com renda mensal fixa (63%), com uma 

quantidade de entrevistados (30%) com renda até dois mil reais. Houve uma 

concentração de entrevistados residentes de Niterói e do Rio de Janeiro, pois os 

grupos e comunidades que se mostraram mais dispostos a cooperar com a pesquisa 

faziam parte do círculo de contatos sociais do aplicador da pesquisa que é morador 

de Niterói-RJ. 

 

 

Tabela 2 – Qual seu gênero? 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 3 – Quantos anos você tem? 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4 – Qual sua renda mensal? 

Fonte: Autoria própria 

 

Vimos que o perfil gamer é difícil de definir, uma vez há várias maneiras de 

classificar um gamer. Por isso levaremos em consideração algumas variáveis como 

tempo que o indivíduo reserva a essa atividade e quanto gasta por mês para 

classifica-los entre jogadores casuais e jogadores hardcore (STRUCK, 2010). Neste 

caso observamos que o tempo médio que essas pessoas reservam para jogar está 

bem distribuído entre jogadores casuais e hardcore, variando de indivíduos que 

gastam dez horas ou menos (28%) por semana para jogar a aqueles que jogam até 

trinta horas (22%) e quarenta horas ou mais (18%). 45% gastam com jogos 

eletrônicos menos de R$ 100,00 e 29% até R$ 200,00 por mês. 85% dos 

entrevistados preferem jogar em grupo que jogar individualmente. Logo, nosso 

gamer é um homem, de 18 a 30 anos, sem renda mensal, sendo um jogador casual, 

que gasta menos de R$ 100,00 por mês. 

 

 

Tabela 5 – Quantas horas você joga por semana? 
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Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 6 – Quanto você gasta com games por mês? 

Fonte: Autoria própria 

 

Para o perfil de turista utilizamos um parâmetro com suas viagens recentes. A 

maioria dos entrevistados (65%) teve um destino nacional como escolha de suas 

últimas viagens, acompanhados de família e amigos, com gastos totais da viagem 

entre R$ 101,00 e R$ 500,00 (35%). Eles tiveram uma média de estadia de dois a 

seis dias e seus principais motivadores para fazê-los viajar foram os de 

descansar/relaxar (76%) e desfrutar da companhia/visitar amigos e parentes (59%). 

Seus maiores determinantes para decidir se vão viajar e para onde são os de verba 

disponível (81%), tempo disponível (78%), no que realmente vale a pena gastar 

dinheiro (54%), no tipo de férias em que estarão viajando (37%) e a experiência com 

destinos diferentes (41%). Nosso perfil de turista então é de homens, entre 18 e 30 

anos, sem renda mensal, que viajam acompanhados de família e amigos, que fazem 

viagens de curta duração e baixo custo, com o principal intuito de descansar e 

relaxar. Vale ressaltar também que 19% dos entrevistados já viajaram para algum 

destino gamer. 

 

 

Tabela 7 – Qual destino de sua última viagem? 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 8 – Qual foi seu gasto em sua última viagem? 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 9 – Quanto durou sua última viagem? 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 10 – Você já viajou para algum destino gamer? 

Fonte: Autoria própria 

 

Agora que já temos nossos perfis de turista e gamer vamos analisar as 

escolhas desses indivíduos referentes a destinos gamers. A grande maioria (86%) 

viajaria para um destino que tivesse apenas atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos. 45% dos respondentes acham que sua escolha entre dois destinos 
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turísticos semelhantes seria afetada se um deles possuísse alguma atividade 

relacionada a jogos eletrônicos e 35% que isto seria um fator determinante na hora 

de decidir, mas 55% deles acham que ser um gamer não afetam suas escolhas por 

destinos turísticos. 71% acham que sua decisão entre destinos urbanos a destinos 

de natureza não é afetada pelo fato deles serem gamers. Podemos notar que as 

escolhas por destinos turísticos são afetadas pelo menos parcialmente pelo fato do 

indivíduo ser gamer, mesmo que a maioria (55%) considere que isso não aconteça. 

 

 

Tabela 11 – Você viajária para um destino turístico apenas coma 

atividades gamers? 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 12 – Um destino ter atividades gamers teria influência na sua escolha 
por destinos turísticos? 

Fonte: Autoria própria 

 

Vamos agora comparar os determinantes individuais do turista para viajar 

para um destino turístico qualquer e para viajar para um destino gamer. Primeiro, os 

determinantes para viajar para um destino turístico qualquer: 
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Tabela 13 – Determinantes destinos não-gamers 

Fonte: Autoria própria 
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Agora os determinantes para alguém viajar para um destino gamer: 

 

 

Tabela 14 – Determinantes destinos gamers 

Fonte: Autoria própria 
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Os determinantes para ambos os casos foram bem parecidos, como 

exemplificado os quatro principais de cada destino na figura 11, o que mostra que os 

fatores que influenciam na escolha de um destino turístico qualquer são 

semelhantes aos que influenciariam na escolha de um destino gamer, logo o fato de 

alguém ser gamer não influencia tanto os determinantes de viagem individual. 

 

Destino não-gamer Destino gamer 

Verba disponível Verba disponível 

Tempo disponível Tempo disponível 

No que realmente vale a pena gastar 

dinheiro 

No que realmente vale a pena gastar 

dinheiro 

Destinos diferentes Conhecimento do destino 

Figura 11 – Destino não-gamer x Destino gamer 

Fonte: Autoria própria 

 

Após analisarmos os dados coletados da pesquisa e termos debatido sobre o 

comportamento do consumidor em turismo, novos segmentos do turismo, quem é o 

gamer, o mercado de games e a tecnologia dos games utilizada no turismo faremos 

nossas considerações finais no próximo capítulo. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi realizado com o intuito de responder se gamers elegem 

destinos gamers como sua primeira opção na hora de decidir para onde viajar. 

Abordamos alguns assuntos pertinentes para o melhor entendimento desta pesquisa 

e vamos rever alguns pontos e relaciona-los com os resultados encontrados para 

então tentarmos responder a essa pergunta. 

Vimos nos itens sobre mercado de games e de novos segmentos do turismo 

como o turista gamer se insere num novo segmento no turismo. Vimos também 

como eventos de grande porte, com repercussão global geram impactos econômicos 

positivos em suas cidades-sede e que apenas 19% dos entrevistados viajaram para 

algum destino gamer. Comprovamos que o mercado de turismo para os gamers já 

movimenta uma quantia considerável de turistas/recursos e que, segundo nosso 

grupo estudado, uma quantia pequena dos jogadores está viajando para esses 

destinos. Uma suposição que podemos chegar então é a de que o mercado de 

turismo para os gamers ainda pode crescer mais. 

Mostramos no item 3.1 – Quem é o gamer que um jogador pode ser desde 

aquele indivíduo que dedica poucos minutos de jogo por dia no aparelho celular, 

como um hardcore gamer que joga mais de 40 horas por semana. Esses dados se 

confirmaram e mantiveram-se distribuidos no resultado da pesquisa, os 

respondentes variaram quase que igualmente entre jogadores casuais e jogadores 

hardcore. Podemos concluir então que a identificação dos gamers é simples e que a 

criação de novas formas de classificação dos gamers além da de jogador casual e 

jogador hardcore pode se tornar uma tarefa infinita com os novos tipos de gamers 

que surgem todos os anos. 

Em relação aos determinantes, na hora de escolher um destino turístico 

observamos que são bem semelhantes para os respondentes, tanto para um destino 

gamer quanto para os demais destinos. Isso nos permite interpretar que os 

determinantes das pessoas que responderam este formulário não são 

consideravelmente diferentes se o destino for gamer. A maioria dos entrevistados, 

entretanto, afirmam que o conhecimento do destinos ser gamer ou ter alguma 

atividade relacionada a jogos eletrônicos seria um fator decisivo ou que influênciaria 

em sua escolha. Talvez outros determinantes, não os mais apontados, seriam os 

reais determinantes para esses indivíduos na hora da escolha de seus destinos 
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turísticos. Podemos indagar a possibilidade de um gamer não viajar para um destino 

gamer para agradar outras pessoas que não são gamers, por exemplo. 

Os dados referentes ao fato de alguém ser gamer influenciar na sua escolha 

por destinos turísticos foram um pouco conflitantes. Se um indivíduo viajaria para 

algum destino que possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos e 

se isso fizesse alguma diferença na hora de escolher entre dois destinos, então ser 

um gamer influência sim na sua escolha por destinos turísticos. 

Para responder a pergunta se o gamer elegeria um destino gamer como 

opção para suas viagens, sim, ele elegeria. Mas os resultados da pesquisa mostram 

que uma parte pequena dos entrevistados já viajaram efetivamente para destinos 

gamers. Isso pode indicar que outros fatores além dos motivadores e determinantes 

apontados pelos resultados sejam os verdadeiros fatores que fazem um indivíduo 

decidir para onde viajar. A resposta para a pergunta se o gamer viajaria para 

destinos que possuíssem apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos 

também é positiva. O gamer considera destinos turísticos com atividades apenas 

voltadas a games como opções para seus destinos de viagens. 

Para finalizar este trabalho seria pertinente chamar a atenção para a 

necessidade de mais estudos sobre este grupo para o turismo. Outras áreas de 

estudo como a administração e a psicologia já notaram a importância dos gamers e 

como seus comportamentos e atividades podem ser úteis. Seria digno imaginar que 

estudos direcionados a eventos/campeonatos de games e sobre o comportamento 

individual do gamer para destinos turísticos gamers podem ser de grande 

importância para uma melhor análise deste segmento de mercado. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA QUALITATIVA 

 

1ª Bateria de perguntas: 

- Por que você tira férias? 

- Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a sua cabeça ao pensar 

para onde? 

- Quais foram suas últimas férias? 

- Quando foi sua última viagem? 

- Quando você foi? 

- Como você foi? 

- Quanto tempo durou? 

- Quem foi com você? 

- Qual tipo de acomodação você ficou? 

- Quais atividades você fez neste período? 

- Quanto gastou nesta viagem? 

- Quando você escolheu o destino da sua última viagem o que foi que lhe fez 

decidir? Houve algum fator determinante, fora de seu controle que fizesse com que 

você escolhesse este local? 

 

2ª Bateria de perguntas: 

- Você joga games desde quando? 

- Quantas horas por semana você joga? 

- Quais são seus tipos de jogos favoritos? Por quê? 

- O que você sente quando está jogando?  

- O que você mais gosta de fazer dentro do jogo? 

- Você prefere jogar sozinho(a) ou em grupo? Por quê? 

- Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, consoles e acessórios por 

mês? 

- Você repara no ambiente no qual o jogo é jogado? Ambientes reais - países, 

cidades, bairros, prédios, locais de competição, etc - lhe chamam a atenção? 

- Você já ficou curioso(a) por conhecer um local retratado num jogo? 

- Você conhece os principais eventos gamers nacionais? 

- Você conhece os principais eventos gamers internacionais? 

- Você já foi a algum evento de jogos eletrônicos? Se sim, quais? Como foi sua 
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experiência? 

- Com quem você foi? 

- Quanto que você gastou? 

 

3ª Bateria de perguntas: 

- Você viajaria, exclusivamente para algum destino que possuísse apenas atividades 

relacionadas a jogos eletrônicos? Se sim, o que você gostaria de visitar? Se não, por 

que?  

- Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, você escolheria um 

baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos eletrônicos? Se sim, por 

que?  

- O fato de você ser um(a) gamer faz diferença na hora de escolher um destino de 

viagem? Se sim, como? Se não, por quê? 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS TRANSCRITAS DA ENTREVISTA QUALITATIVA 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 1: 

 

Entrevistador: Primeiramente muito obrigado pelo seu tempo e disposição 

Entrevistado: (risos) relaxa. 

Entrevistador: Estarei realizando com você uma série de perguntas relativas a 

seu gosto por viagens, gosto por jogos eletrônicos e eventos de jogos 

eletrônicos.Minha pesquisa tem como objetivo identificar as motivações dos gamers 

para viajar e se o fato dele ser gamer influência na sua escolha por destinos 

turísticos. 

Entrevistado: Adorei (risos). 

Entrevistador: Garanto desde já que todas as suas respostas serão anônimas, 

sem registro. Corrigindo, sem registro de identidade. Elas serão gravadas.Responda 

as perguntas da forma que achar mais pertinente e se não tiver mais nenhuma 

dúvida, daremos início. 

Entrevistado: Okay. 

Entrevistador: Muito bem, a primeira bateria de testes é relativa a suas 

escolhas de destinos turísticos e suas últimas viagens. Primeira pergunta: por quê 

você tira férias? 

Entrevistado: Porque eu preciso descansar e quando eu tiro férias eu posso 

ficar fazendo coisas que eu gosto sem me preocupar com compromissos de 

trabalho/estudo. 

Entrevistador: Show. Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que 

vem a sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: No sentido de que lugar eu penso ou no que eu penso para 

decidir pra onde? 

Entrevistador: No sentido de o que você pensa para decidir para onde. 

Entrevistado: Penso nos meus gostos, penso em lugares com culturas 

diferentes da minha pra conhecer. 

Entrevistador: Quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: Férias mesmo ou viagem? 

Entrevistador: Gostaria de saber dos dois. Você viajou nas suas últimas 

férias? 
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Entrevistado: Não, não tenho costume de viajar... Ainda. Pretendo passar a 

viajar sempre. 

Entrevistador: E quando foi a última vez que viajou? 

Entrevistado: Ano passado, no início do ano. 

Entrevistador: Para onde você foi? 

Entrevistado: São Paulo, fiquei no bairro da liberdade. 

Entrevistador: Como foi foi até lá? Qual meio de transporte? 

Entrevistado: Ônibus 

Entrevistador: Quem foi com você? 

Entrevistado: Uma amiga minha só. 

Entrevistador: Qual tipo de acomodação vocês ficaram? 

Entrevistado: Hotel. 

Entrevistador: Quanto tempo ficou lá? 

Entrevistado: Fiquei 4 dias 

Entrevistador: Quais atividades vocês realizaram neste período? 

Entrevistado: Fomos em museus, restaurantes, compramos coisas lá no 

bairro da liberdade. 

Entrevistador: Quanto você gastou nessa viagem? 

Entrevistado: 500~600 reais. 

Entrevistador: Quando você escolheu o destino da sua última viagem o 

que foi que lhe fez decidir? Houve algum fator determinante, fora de seu 

controle que fizesse com que você escolhesse este local? 

Entrevistado: Eu escolhi ir pra lá porque queria encontrar uns amigos, 

comprar coisas e visitar outros lugares. Também escolhi ir pra lá porque era barato. 

Entrevistador: Show, essa termina a primeira de três baterias de perguntas. A 

segunda bateria é relativa ao seu gosto por jogos eletrônicos, podemos continuar ou 

tem alguma dúvida? 

Entrevistado: Podemos sim. 

Entrevistador: Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde meus 4 anos mais ou menos, 1998. 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga? 

Entrevistado: Nossa, acho que mais de 20h. 

Entrevistador: Quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado: Gosto de RPGs e jogos de simulação, principalmente. 
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Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Eu gosto muito da história dos jogos de RPG, acho q por isso. 

Os de simulação eu gosto porque acho divertidos. 

Entrevistador: O que você sente quando está jogando esses jogos? 

Entrevistado: Eu fico focado na história e curioso por saber o final, eu meio 

que entro no mundo desses jogos e me sinto bem, esqueço dos problemas. 

Entrevistador: O que você mais gosta de fazer dentro desses jogos? 

Entrevistado: Explorar, ver os cenários, ver cada canto do jogo e tudo mais. 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinho ou em grupo? 

Entrevistado: Depende muito do jogo, mas em geral gosto de jogar em grupo. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: porque eu me divirto mais, converso com meus amigos ao 

mesmo tempo, e normalmente acontecem mais coisas engraçadas. 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado: Quando eu estava numa boa condição financeira, eram 500 

reais por mês, hoje em dia chega a uns 150 por mês. 

Entrevistador: Você já ficou curioso para conhecer algum lugar retratado 

num jogo? 

Entrevistado: Já. Vários lugares, principalmente japão. 

Entrevistador: Show. Isso termina a segunda bateria de perguntas. Vamos 

para a terceira, que é relativa a eventos de jogos eletrônicos e sua possível relação 

com seus gostos para viagens.  Tem alguma dúvida ou podemos continuar? 

Entrevistado: Podemos 

Entrevistador: Show. Você conhece os principais eventos gamers 

nacionais? 

Entrevistado: Conhecer, conheço, mas não sei nomes nem nunca fui por não 

ter com quem ir. 

Entrevistador: Quais são eles? 

Entrevistado: Não sei nomes (risos). Eu sei que acontecem. 

Entrevistador: (risos) Ok, ok. Bom, isso elimina algumas perguntas do 

questionário. Então vamos para a última parte. Você viajaria, exclusivamente para 

algum destino que possuísse apenas atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 
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Entrevistado: Com certeza. 

Entrevistador: O que você gostaria de visitar? 

Entrevistado: O que? Ou que lugar? 

Entrevistador: Os dois. 

Entrevistado: Eu queria visitar japão e coréia do sul, principalmente, porque 

são dois pólos da indústria de games. Também queria visitar algumas empresas de 

jogos do Vale do Silício porque queria ver o processo de produção de jogos delas de 

perto, mesmo sabendo q isso é dificílimo de visitar (risos). 

Entrevistador: Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, 

você escolheria um baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Porque eu juntaria o útil ao agradável, estaria indo num lugar 

que eu gosto com coisas que eu gosto. 

Entrevistador: O fato de você ser um gamer faz diferença na hora de 

escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Acho que influencia sim. 

Entrevistador: Como? 

Entrevistado: Pelos meus gostos, eu acabo buscando lugares que têm 

relação com meu interesse por jogos e tudo mais. 

Entrevistador: Perfeito, isso encerra a última parte do questionário. Queria te 

agradecer mais uma vez, sua participação foi extremamente útil para minha 

pesquisa. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 2: 

 

Entrevistador: Primeiramente quero garantir que suas respostas serão 

registradas anonimamente. 

Entrevistador: Como falei anteriormente o objetivo dessa pesquisa é descobrir 

a possível influência que ser um gamer tem em relação a escolha de seus destinos 

turísticos 

Entrevistador: Farei perguntas relativas a seu gosto turístico, jogos eletrônicos 

e feiras de jogos eletrônicos. 
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Entrevistador: Se não tiver nenhuma dúvida, daremos início ao questionário. 

Entrevistado: Tá tranquilo, pode seguir. 

Entrevistado: Ah, não é duvida, mas uma dica, se não tiver no google survey 

sugiro que ponha no google survey, automatiza e faz você poder spammar isso pras 

outras “vítimas”. 

Entrevistado: De graça. 

Entrevistador: Eu farei isso na quantitativa, mas a qualitativa precisa de mais 

“maleabilidade” que não sei colocar no survey. 

Entrevistador: Pois bem, comecemos 

Entrevistador: Por quê você tira férias? 

Entrevistado: Resposta curta: por que eu posso. Mas a longa é porque no 

caso de trabalho as vezes me estresso demais e é sempre bom ter mais tempo livre 

pra fazer o que der na telha. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a 

sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: O que eu devo fazer lá, se eu vou ficar “infurnado”, se vai ter 

coisas baratas. O que eu devo fazer uma vez chegado lá. 

Entrevistador: Quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: No inicio do ano, não viajei, fiquei em casa jogando tudo que 

acumulei na winter sale da Steam. 

Entrevistado: Aliás, não, isso foi meio do ano, não viajei e fiquei jogando tudo 

que acumulei na summer sale. 

Entrevistador: (Risos) 

Entrevistador: E quando foi sua última viagem? 

Entrevistado: Ih, aí que o questionário me joga fora (risos). 2011 para 

Aparecida do Norte, fui e voltei no mesmo dia só porque eu era o único "em 

condições de dirigir" até lá e voltar no mesmo dia. 

Entrevistador: “Uau” 

Entrevistador: E quem foi com você? 

Entrevistado: -Nome de conhecida- e família. 

Entrevistador: Que atividades vocês fizeram lá? 

Entrevistado: Eu fiquei andando atrás dela e da mãe dela, foram lá pra pagar 

promessa. 

Entrevistador: E quanto você gastaram nessa viagem? 
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Entrevistado: Acho que somando todos, uns 200 reais. 

Entrevistador: Você não teve escolha então, a -Nome de conhecida- e 

família foram os fatores determinantes que fizeram você tomar essa viagem, 

correto? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: Show 

Entrevistador: Isso fecha  a primeira bateria de perguntas. 

Entrevistador: A próxima bateria é relativa a seu gosto por jogos eletrônicos. 

Alguma dúvida? 

Entrevistado: Nope, pode prosseguir. 

Entrevistador: Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde os 3 anos de idade. 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga aproximadamente? 

Entrevistado: Atualmente algo como 16h. 

Entrevistador: Quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado: RPG e estratégia. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: RPG por causa do “fator crescimento” e por ser em maior parte 

das vezes envolvido intrinsecamente com uma história. Estratégia por que envolve 

planejamento e execução. 

Entrevistador: O que você sente quando está jogando? 

Entrevistado: Alivio de estresse, descanso mental. 

Entrevistador: O que você mais gosta de fazer enquanto esta jogando? 

Entrevistado: Ouvir musica, me sentir ambientalizado, completamente dentro 

do jogo 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinho ou em grupo? 

Entrevistado: Essa é uma pergunta difícil. Prefiro jogar em grupo, sim, mas se 

o grupo tiver o mesmo nível de comprometimento e/ou instrução no jogo que eu. O 

que é raro. 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistador: Uma média. 

Entrevistado: 60 “merreis”. 
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Entrevistador: Você repara no ambiente no qual o jogo é jogado? 

Ambientes reais - países, cidades, bairros, prédios, locais de competição, etc - 

lhe chamam a atenção? 

Entrevistado: Sim, bastante. 

Entrevistador: Você já ficou curioso por conhecer um local retratado num 

jogo? 

Entrevistado: Sim, mais de uma vez. 

Entrevistador: Show. 

Entrevistador: Isso finaliza a segunda bateria de perguntas. 

Entrevistador: Agora daremos inicio a terceira e última, relativa a eventos de 

jogos eletrônicos e a possível relação entre turismo e jogos eletrônicos. 

Entrevistador: Alguma dúvida? 

Entrevistado: Nope, nenhuma. 

Entrevistador: Show, continuando. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos gamers nacionais? 

Entrevistado: Não todos, só Brasil Game Show. 

Entrevistador: E os internacionais? 

Entrevistado: E3 e Blizzcon. 

Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Gostaria de visitar algum? 

Entrevistado: Sim, os internacionais. 

Entrevistado: Quer dizer, só E3 mesmo, porque Blizzcon eu queria na época 

do Diablo 3 em desenvolvimento. 

Entrevistador: Ok. 

Entrevistador: Você viajaria, exclusivamente para algum destino que 

possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: O que ou onde você gostaria de visitar? 

Entrevistado: Califórnia e Inglaterra. 

Entrevistador: Sendo destinos com atividades exclusivamente de jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado: Não, mas são grandes “bônus”. 
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Entrevistador: Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, 

você escolheria um baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado: Sim 

Entrevistador:Por que? 

Entrevistado: Porque é uma atividade que garantidamente eu gostaria e ainda 

satisfaria minha curiosidade. 

Entrevistador: O fato de você ser um gamer faz diferença na hora de 

escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Sim, eu sou menos inclinado a viajar pra locais de mato ou com 

pouco acesso a internet, tecnologia. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Porque sempre há alguns momentos de tédio que podem ser 

sanados com um jogo de celular ou no notebook. 

Entrevistador: Perfeito, isso encerra o questionário. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 3: 

 

Entrevistador: (Risos) ok ok, juro que não é tão chato quanto um trabalho. 

Entrevistador: Bom 

Entrevistador: Primeiramente quero garantir que suas respostas serão 

gravadas, mas permaneceram como anônimas na publicação de meu T.C.C. 

Entrevistado: Okay! 

Entrevistador: Serão três baterias de perguntas. A primeira relativa a seus 

gostos por viagens e as últimas que realizou. A segunda relativa a seu gosto por 

jogos eletrônicos e a terceira relativa a eventos de jogos eletrônicos. 

Entrevistador: Se não tiver nenhuma dúvida começarei a primeira bateria de 

perguntas. 

Entrevistado: Eu sou um tédio, faz 8 anos que não viajo. 

Entrevistador: Isso é bom, pessoas que não viajam a bastante tempo também 

são parte importante para a pesquisa. 

Entrevistador: Bom, podemos começar? 

Entrevistado: Aham. 

Entrevistador: Show. 
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Entrevistador: Primeira pergunta: por quê você tira férias? 

Entrevistado: Pra descansar, apesar de eu não gostar de ficar muito parada. 

Entrevistador: E qual foi sua última viagem? Lembrando que viagens de 

carro a cidades vizinhas também contam. 

Entrevistado: Minha última viagem foi pra Ouro preto e Mariana. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a 

sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: Argentina. 

Entrevistador: (Risos) 

Entrevistador: E quando você foi a Outro preto e Mariana? 

Entrevistado: Ano retrasado. 

Entrevistado: Em julho. 

Entrevistador: Como você foi até lá? 

Entrevistado: De carro. 

Entrevistador: Quem foi com você? 

Entrevistado: Na época minha namorada, mãe dela, irmão dela e o motorista 

deles. 

Entrevistador: Qual tipo de acomodação você ficou? 

Entrevistado: Nós fomos só por um dia mesmo. 

Entrevistado: Visitamos as duas no mesmo dia. 

Entrevistador: Ah, sim. 

Entrevistador: Quanto vocês gastaram nessa viagem? 

Entrevistado: Eu não sei, porque a mãe dela pagava tudo. 

Entrevistado: Mas por volta de 300 reais. 

Entrevistado: Porque almoçamos em Mariana. 

Entrevistado: Eu nada (risos). 

Entrevistado: Aquele momento em que ninguém deixa você pagar nada 

(risos). 

Entrevistador: (risos) 

Entrevistador: Quais atividades você realizou nesse período? 

Entrevistado: Nós visitamos algumas igrejas, praças, no dia havia uma 

manifestação de professoras. 

Entrevistado: Uma casa de artesanato. 
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Entrevistador: Quando você escolheu o destino da sua última viagem o 

que foi que lhe fez decidir? Houve algum fator determinante, fora de seu 

controle que fizesse com que você escolhesse este local? 

Entrevistado: Bom, elas não moravam aqui. Ai elas queriam visitar esses 

lugares, então eu fui.  Porque além de eu gostar de visitar esses locais. E também 

era férias, namorada, família dela e só uma semana. 

Entrevistador: Show 

Entrevistador: Isso finaliza a primeira bateria de perguntas. 

Entrevistador: Vamos agora a segunda, relativa a seu gosto para jogos. 

Entrevistador: Alguma dúvida? 

Entrevistado: Não, não (risos). 

Entrevistador: Show. 

Entrevistador: Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde o início do ano passado. 

Entrevistado: Apesar de alguns anos atrás eu ter jogado um. 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga? 

Entrevistado: 42h aproximadamente. 

Entrevistador: Quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado: MMO, RPG. Warframe é o que? 

Entrevistador: Acho que seria ação em terceira pessoa. 

Entrevistado: Ah sim, então coloca isso dai também (risos). 

Entrevistador: E por quê esses são seus favoritos? 

Entrevistado: Bom, eu gosto da história que envolve eles, gosto da ação, sei 

lá. 

Entrevistado: Warframe é mais fácil falar, primeiro porque gosto de jogos de 

tiros, envolve galáxias, coisas sci-fi. 

Entrevistador: Show. 

Entrevistador: E o que você sente enquanto está jogando? 

Entrevistado: Depende, se estou indo bem, feliz e animada. Se eu estou 

“feedando”, triste e nervosa (risos).  

Entrevistador: (risos) 

Entrevistador: O que você mais gosta de fazer dentro do jogo? 

Entrevistado: Tipo que lane? 
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Entrevistador: Não necessariamente apenas no League of Legends, mas o 

que, no jogo, mais te recompensa? 

Entrevistado: Matar ou ajudar alguém e dar certo. 

Entrevistado: Terminar as quests. 

Entrevistado: Ganhar muito gold. 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinha ou em grupo? 

Entrevistado: Em grupo. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Porque ai corre menos risco de perder e não rola aquela coisa 

de briga e pessoas me irritando porque fiz algo errado. 

Entrevistado: E também é bom pra se divertir com amigos e “tals” (risos). 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado: Bom, não tenho console porque minha avó não deixa. Fala que 

é coisa de menino e ainda me chama de “sapata” (risos). 

Entrevistado: Mas no resto, só uns 18 reais de vez em quando. 

Entrevistado: Se pudesse gastaria mais, é claro (risos). 

Entrevistador: Você repara no ambiente no qual o jogo é jogado? 

Ambientes reais - países, cidades, bairros, prédios, locais de competição, etc - 

lhe chamam a atenção? 

Entrevistado: Só no Warframe e Skyrim. O último porque o ambiente é muito 

perfeito, tem um céu maravilhoso. E a natureza também é linda. Além de algumas 

cidades e construções. 

Entrevistador: Você já ficou curiosa por conhecer um local retratado num 

jogo? 

Entrevistado: Tipo real ou imaginário? 

Entrevistador: Ambos, vários ambientes imaginários são baseados em locais 

reais. 

Entrevistado: Nem sabia. 

Entrevistado: Que legal. 

Entrevistado: Enfim. 

Entrevistado: Sim, eu sou louca pra conhecer Skyrim. 
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Entrevistador: Bom, agora terminamos a segunda parte das perguntas. A 

terceira parte é relativa a eventos de jogos eletrônicos e a possivel coneção 

existente entre gosto para jogos eletrônicos e gosto para destinos turísticos. 

Entrevistador: Alguma dúvida ou podemos continuar? 

Entrevistado: Pode continuar (risos). 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos gamers nacionais? 

Entrevistado: Só ouço falar na verdade. E tem os bares legends, sou doida 

pra ir nos eventos. 

Entrevistador: E os internacionais? 

Entrevistado: Gamecon e o campeonato mundial de League of Legends. 

Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Não, apesar da vontade. 

Entrevistador: Você viajaria, exclusivamente para algum destino que 

possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Sim. Esses dias queria ter ido em L.A por causa da final! 

Entrevistador: Viajaria apenas pela final mundial de League of Legends ou 

teria algum outro destino ou atividade que faria você viajar? 

Entrevistado: Pela final e bom. Seria bom pra conhecer também. 

Entrevistado: Viajaria para shows também, mas acho que não conta, ou 

conta? 

Entrevistador: Conta. Mas você diz show de música de games, como o Video 

Games Live? 

Entrevistado: Música normal. 

Entrevistado: Acabei de lembrar de algo, para Comic Con conta? 

Entrevistador: Conta também. 

Entrevistador: Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, 

você escolheria um baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado: Sim. Seria algo a mais para fazer no local. 

Entrevistado: E teria algo que eu gosto também. Então uma coisa leva a 

outra. 

Entrevistador: O fato de você ser uma gamer faz diferença na hora de 

escolher um destino de viagem? 
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Entrevistado: Depende, se está tendo algum a coisa relacionado a games, eu 

escolheria esse local. 

Entrevistado: Então, acho que sim, faz. 

Entrevistador: Como? 

Entrevistado: Não entendi 

Entrevistador: Como que o fato de você ser uma gamer faz diferença na hora 

de escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Só se estiver acontecendo algo em algum lugar. 

Entrevistado: Se não estiver, não faz diferença. 

Entrevistador: Entendo. 

Entrevistador: Com isso terminamos o questinário. 

Entrevistador: Muito obrigado mesmo pela sua atenção e pelo seu tempo. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 4: 

 

Entrevistador: Bom 

Entrevistador:  Inicialmente gostaria de garantir que suas respostas serão 

gravadas, mas anonimamente. 

Entrevistador: O objetivo de minha pesquisa é descobrir se o fato de alguém 

ser gamer influência em seus gostos por destinos turísticos. 

Entrevistador: Serão três baterias de perguntas relacionadas a seus gostos 

por viagens, gosto por games e eventos de jogos eletrônicos, respectivamente 

Entrevistador:  Se não tiver nenhuma dúvida, começaremos a primeira bateria 

de perguntas. 

Entrevistado: Pode começar. 

Entrevistador: Show. 

Entrevistador: Primera pergunta: por quê você tira férias? 

Entrevistado: Para poder descansar e me divertir. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a 

sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: Fugir da correria de cidades muito grandes. 

Entrevistador: Quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: Carnaval. 

Entrevistador: E de viagem, qual foi sua última viagem? 
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Entrevistado: Búzios. 

Entrevistador: Como você foi para lá? 

Entrevistado: De carro. 

Entrevistador: Qual tipo de acomodação em que ficou? 

Entrevistado: Pousada. 

Entrevistador: Quanto tempo ficou lá? 

Entrevistado: 5 dias. 

Entrevistador: Quanto você gastou nessa viagem? 

Entrevistado: Entre hospedagem e lazer, entre 500 e 600 reais. 

Entrevistador: Quais atividades você fez neste período? 

Entrevistado: Praias, trilhas, restaurantes, passeios de barco, kart e compras 

Entrevistador: Quando você escolheu o destino da sua última viagem o 

que foi que lhe fez decidir? Houve algum fator determinante, fora de seu 

controle que fizesse com que você escolhesse este local? 

Entrevistado: Proximidade. Não queria ir muito longe, por só ter aquela 

semana disponível. 

Entrevistador: Maravilha, com isso termina a primeira bateria de perguntas. A 

segunda bateria é relativa a seu gosto por jogos eletrônicos. Tem alguma dúvida ou 

podemos continuar? 

Entrevistado: Pode continuar. 

Entrevistador: Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde muito pequeno. 3 anos, talvez? 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga? 

Entrevistado: Nunca contei, mas depende muito da minha empolgação com 

os jogos que estiver jogando. Mas em semanas rotineiras, diria que mais de 20 

horas, em média. 

Entrevistador: Quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado: RPG e estratégia, mas gosto muito de todos os estilos, menos 

dos de esporte. 

Entrevistador: Por quê destes serem seus favoritos e por quê menos os 

de esporte? 

Entrevistado: Prefiro jogos que aticem a minha mente. Quanto a jogos de 

esporte, não gosto porque acho que tem pouca profundidade, tanto em questão de 

enredo quanto de jogabilidade. 
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Entrevistador: Compreendo. 

Entrevistador: O que você sente quando está jogando? 

Entrevistado: Diversão e desafio. 

Entrevistador: O que você mais gosta de fazer dentro do jogo? 

Entrevistado: Me envolver. 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinho ou em grupo? 

Entrevistado: Depende do jogo, mas geralmente sozinho. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Como a minha parte preferida é me envolver com o enredo do 

jogo, geralmente jogos feitos para se jogar sozinho tem o grau de imersão é maior. 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado: Varia de acordo com os lançamentos e promoções. Costumo 

gastar mais em épocas de grandes promoções online. 

Entrevistado: Picos ocorreram quando comprei consoles, mas levando em 

consideração só jogos, chego a gastar 200 reais por mês, na época de promoções. 

Entrevistador: Você repara no ambiente no qual o jogo é jogado? 

Ambientes reais - países, cidades, bairros, prédios, locais de competição, etc - 

lhe chamam a atenção? 

Entrevistado: Sim, e muito. 

Entrevistado: Adoro jogos baseados em localidades reais, mas também 

admiro mundos virtuais bem feitos. 

Entrevistador: Você já ficou curioso por conhecer um local retratado num 

jogo? 

Entrevistado: Sim, Shibuya. 

Entrevistador: Bom, isso termina a segunda bateria de perguntas. 

Entrevistador: A terceira é relativa a eventos de jogos eletrônicos e uma 

possível relação que possa ter entre seu gosto por jogos eletrônicos e suas escolhas 

de destinos turísticos. 

Entrevistador: Podemos continuar ou tem alguma dúvida? 

Entrevistado: Podemos. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos gamers 

internacionais? 

Entrevistado: Acredito que sim. 
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Entrevistador: Se lembra do nome de algum deles de cabeça? 

Entrevistado: VGA, E3. 

Entrevistador: E os nacionais? 

Entrevistado: BGS. 

Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Só em eventos pequenos, da cena indie. 

Entrevistador: Quais? 

Entrevistado: Festival Games Brasil, e em uma maratona de 48h de 

desenvolvimento de jogos. 

Entrevistador: Onde foram realizados esses eventos? 

Entrevistado: São Paulo e Rio de Janeiro. 

Entrevistado: Aliás, já fui em alguns Video Games Live, tinha esquecido. 

Entrevistador: Com quem você foi a eles e quanto gastou em média com 

locomoção, alimentação, brindes, etc? 

Entrevistado: Já fui sozinho, e com amigos. Imagino que gaste em média uns 

100 reais com alimentação e brindes. 

Entrevistador: Você viajaria, exclusivamente para algum destino que 

possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Com certeza. 

Entrevistador: O que ou onde você gostaria de visitar? 

Entrevistado: Japão, berço dos meus RPGs preferidos. 

Entrevistador: Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, 

você escolheria um baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Porque eu gosto dessa cultura e poderia vivenciar coisas boas 

lá. 

Entrevistador: O fato de você ser um gamer faz diferença na hora de 

escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Sim, principalmente por ter absorvido cultura e conhecimento 

que não teria caso não fosse gamer. Conheço vários destinos de que antes nunca 

ouvira falar, e agora tenho vontade de conhecer. 

Entrevistador: Perfeito, com isso terminamos o questionáro. 
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ENTREVISTA TRANSCRITA 5: 

 

Entrevistador: Primeiramente quero garantir que todas as suas respostas 

serão anônimas. 

Entrevistado: Pode ser não anônimas também, não tenho problema com isso. 

Entrevistador: Como falei anteriormente o objetivo de minha pesquisa é 

descobrir uma possível relação entre o fato de você ser gamer influência na escolha 

de seus destinos turísticos. 

Entrevistado: Se quiser colocar meu e-mail e numero de telefone para verem 

que existo não tem problema. 

Entrevistador:  Farei três baterias de perguntas. A primeira será sobre suas 

últimas viagens, a segunda sobre seu gosto para jogar e a terceira sobre eventos de 

jogos eletrônicos e uma possível ligação entre ser gamer e sua escolha de destinos 

turísticos. Podemos começar ou tem alguma dúvida? 

Entrevistado: Vai,Beling. 

Entrevistador: Show! 

Entrevistador: Primeira pergunta: por quê você tira férias? 

Entrevistado:  Para ter descanso. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a 

sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: Se o lugar tem wi-fi e se o celular funciona. 

Entrevistador: (risos) 

Entrevistador: Quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: Em julho. 

Entrevistador: Você viajou? 

Entrevistado:  Não. 

Entrevistador: E quando foi sua última viagem? 

Entrevistado: Viagem longa ou curta? 

Entrevistador:  As duas. 

Entrevistado:  Se for curta, foi a uma semana... longa tem uns 2 anos e meio. 

Entrevistador: E para onde você foi na curta? 

Entrevistado:  Guaratiba. 

Entrevistador: Como você foi? 
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Entrevistado: Tranquilo, relaxante e sem muito movimento. 

Entrevistador:  Qual meio de transporte? 

Entrevistado: Carro. 

Entrevistador: Quanto tempo durou a viagem? 

Entrevistado:  2 dias. 

Entrevistador: Quem foi com você? 

Entrevistado: Amigos e namorado. 

Entrevistador: Qual tipo de acomodação você ficou? 

Entrevistado: Casa 

Entrevistador: Quais atividades você fez neste período? 

Entrevistado:  conversa, jogar cartas, dormi... jogar no celular. 

Entrevistador:   

Entrevistado: Uns 80 reais 

Entrevistador: Quando você escolheu o destino da sua última viagem o 

que foi que lhe fez decidir? Houve algum fator determinante, fora de seu 

controle que fizesse com que você escolhesse este local? 

Entrevistado: Eu não escolhi minha viagem era uma comemoração de 

aniversário que fui convidada. 

Entrevistador: Beleza. 

Entrevistador: Isso termina a primera bateria. Podemos começar a segunda 

ou tem alguma dúvida? 

Entrevistado:  Beling, continue meu filho, que eu quero dormir. 

Entrevistador: Okay. 

Entrevistador: Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde que tinha 8 anos. Isso quer dizer a uns 14 anos. 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga? 

Entrevistado: Cerca de umas 15h. 

Entrevistado: Dependendo da semana 10h. 

Entrevistador: Quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado:  Jogos de tabuleiro, Rpg... onlines e de estrategia. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Porque são os jogos que mais prendem a minha atenção e me 

desestressam. 

Entrevistador: O que você sente quando está jogando? 
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Entrevistado:  Me sinto fazendo algo que gosto e deixando o meu tempo 

passar também. 

Entrevistador: O que você mais gosta de fazer dentro de um jogo? 

Entrevistado:  Depende do tipo de jogo, mas normalmente acumular dinheiro 

para comprar itens bons. 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinha ou em grupo? 

Entrevistado:  se estiver estressada sozinha, para passar o tempo em grupo. 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Jogos em grupo normalmente te levam a ter uma comunicação, 

divisão de obrigações e quando estou estressada e só quero relaxar qualquer jogo 

de estrategia me tira do mundo real e me faz descansar. 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado:  Por mês é difícil dizer, por ano uns 1000 reais. 

Entrevistador: Você repara no ambiente no qual o jogo é jogado? 

Ambientes reais - países, cidades, bairros, prédios, locais de competição, etc - 

lhe chamam a atenção? 

Entrevistado: Sim sim. Um exemplo disso e uma das expansões de The Sims. 

O que me fez comprá-la era por ser um ambiente meio medieval, com dragões e 

customizações. 

Entrevistador: Você já ficou curiosoa por conhecer um local retratado 

num jogo? 

Entrevistado:  Claro. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos gamers nacionais? 

Entrevistado:  Alguns, não todos. Não me interesso muito por eventos. 

Principalmente porque muitos eventos acabam sendo de anime misturado com 

gamers. 

Entrevistado:  E não suporto otaku. Hoje em dia que tem alguns eventos 

puros de gamers e mesmo assim é bem difícil ser no Rio de Janeiro. A maioria é em 

São Paulo. 

Entrevistador: E os internacionais? 

Entrevistado: Ir para qualquer evento internacional  seria por conhecidência 

de estar no local ou  ter ganho a viagem. No momento não saio nem do RJ para São 

Paulo, quem dirá para fora do país. 
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Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogos eletrônicos? 

Entrevistado:  Vários. 

Entrevistador: Quais? 

Entrevistado:  BGS, ABRIN. 

Entrevistador: Como foi sua experiência nesses eventos? 

Entrevistado:  Conhecer novos jogos, ter uma visão melhor de tecnologia e do 

mercado dos jogos. 

Entrevistador: Com quem você costuma ir? 

Entrevistado:  Amigos. 

Entrevistador: Quanto que você gastou em cada um deles? 

Entrevistado:  Em 2011 eu gastei cerca de uns 600 reais. 

Entrevistador: No BGS? 

Entrevistado:  Sim, isso porque o evento foi no Rio de Janeiro. 

Entrevistador: Você viajaria, exclusivamente para algum destino que 

possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado:  Sim. 

Entrevistado:  Viajaria feliz. 

Entrevistador: O que ou onde você gostaria de visitar? 

Entrevistado: Eu estou bastante afim de ir para Estados Unidos ano que vem. 

E mais afim ainda de conhecer os bares customizados onde tem jogos eletrônicos, 

de tabuleiro. 

Entrevistador: Que bares são esses? 

Entrevistado: Eu só lembro o nome de um deles: Storm Crow Tavern. 

Entrevistador: Entre dois destinos com atividades e preços semelhantes, 

você escolheria um baseado por esse conter atividades relacionadas a jogos 

eletrônicos? 

Entrevistado:  Sim. Não só eletrônicos como de tabuleiros também. 

Entrevistador: Por quê? Para os dois casos. 

Entrevistado:  Eu gosto de jogos e assim talvez só tenha a oportunidade de 

aproveita-los com pessoas que quero desta forma. Sendo que outras atividades eu 

posso fazer outra hora ou dia. 

Entrevistador: O fato de você ser uma gamer faz diferença na hora de 

escolher um destino de viagem? 
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Entrevistado:  Faz. Eu penso no que posso comprar de eletrônicos, cartas, 

jogos, utensílios 

Entrevistador: Show, isso finaliza as perguntas. 

Entrevistado: Obrigada. 

Entrevistador: Muito obrigado pela sua participação. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 6: 

 

Entrevistador: Bom, nos vamos começar aqui nossa bateria de perguntas 

sobre seus gostos turísticos, okay? 

Entrevistado: Sim, senhor 

Entrevistador: Então vamos lá. Se você tiver alguma dúvida em relação as 

perguntas pode perguntar. A primeira coisa que eu quero saber é por que você tira 

férias? 

Entrevistado: Por que eu tiro férias? 

Entrevistador: Isso. 

Entrevistado: Para me divertir e descansar. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que vem a 

sua cabeça quando pensa para onde? 

Entrevistado: Primeira coisa vem praia e se tem internet (risos). São as duas 

coisas primordiais. 

Entrevistador: Quais foram as suas últimas férias? 

Entrevistado: As minhas últimas viagens de férias ou minhas últimas férias? 

Entrevistador: O que você se sentir mais confortável respondendo. 

Entrevistado: Minhas últimas viagens de férias foram para Búzios e para o 

Club Med, 

Entrevistador: E quando você foi para o Club Med? 

Entrevistado: Faz tempo, acho que no início do ano. 

Entrevistador: E como você foi? 

Entrevistado: Fui de carro 

Entrevistador: Quanto tempo você ficou lá? 

Entrevistado: Acho que foram uns 5 dias. 

Entrevistador: Quem foi com você? 
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Entrevistado: Minha família, incluindo pai, mãe, avó, irmão agregados e etc. 

Até minha namorada foi. 

Entrevistador: Qual tipo de acomodação vocês utilizaram? 

Entrevistado: Acomodação normal de lá, eu não sei o nome. 

Entrevistador: Hotel, chalé? 

Entrevistado: Eu não sei como eles chama lá. É tipo… 

Entrevistador: Um resort? 

Entrevistado: É, tipo um resort, né? Ai os quartos são meio rústicos, mas é um 

quarto normal. Como se fosse um “apartamentozinho”. 

Entrevistador: Quais atividades você fez lá? 

Entrevistado: Esqui aquático, canoagem, sei lá como se chama aquilo. Joguei 

tênis, tinha academia que não usei, psicina, praia, frescobol. 

Entrevistador: Quanto vocês gastaram na viagem? 

Entrevistado: No total? 

Entrevistador: Pode ser uma estimativa. 

Entrevistado: Em torno de uns 25 mil reais. 

Entrevistador: Quando você escolheu esse destino, o que foi o fator 

decisivo para ser lá? 

Entrevistado: Especificadamente do Club Med? 

Entrevistador: Isso. 

Entrevistado: O fator decisivo foi a vontade da minha família de querer ir. Eu 

não tive muito poder de decisão. Foi na “onda” deles. 

Entrevistador: Entendi, não estava sobre seu controle, eles que determinaram 

para onde ir. 

Entrevistado: Eu achei interessante devido a todas as atividades e resolvi ir. 

Entrevistador: A segunda bateria será relativa a seu gosto por games. Você 

joga games  desde quando? 

Entrevistado: Desde que eu me entendo por gente, acho que uns 7  anos. 

Entrevistador: Quantas horas você joga por semana? 

Entrevistado: Por semana? 

Entrevistador: Isso, não precisa ser exato. 

Entrevistado: Bom, vamos fazer que por dia eu jogue uma média de umas 

cinco, seis horas, então por semana… multiplica ai para mim (risos), umas quarenta 

horas por semana. 
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Entrevistador: E quais são seus tipos de jogos favoritos? 

Entrevistado: Poxa, cara, eu gosto de um pouco de tudo, estratégia, tiro, 

MMO, gosto de tudo, ultimamanete League of Legends, Starcraft II e Battlefield III, 

mas vai lançar Battlefield IV, então vai substituir essa minha última paixão ai.  

Entrevistador: O que você sente quando está jogando? 

Entrevistado: Ah, sei lá, cara (risos). Essa pergunta é muito estranha. Não sei. 

Nervoso, muito nervoso, ainda mais League of Legends, ansiedade de vencer, 

vontade de ganhar, estresse demais com as outras pessoas, as vezes comigo 

mesmo de fazer uma parada errada. 

Entrevistador: Você acha que jogar é uma atividade relaxante? 

Entrevistado: Dependendo do jogo, não. Dependendo do jogo pode ser 

completamente o contrário. 

Entrevistador: E o que você mais gosta de fazer nesses jogos que você 

mencionou? 

Entrevistado: Matar, destruir, isso soa meio psicopata, mas… 

Entrevistador: Não tem que se preocupar com isso, se é o que você sente, 

está valendo. 

Entrevistado: Vencer né, a “parada” é vencer. Tipo no Battlefield, capturar a 

bandeira, no Starcraft vencer uma partida e no LOL (League of Legends) também, 

cara. É a melhor “parada”, vender. Mas consequentemente você vai matando, faz 

parte do processo. 

Entrevistador: E você prefere jogar sozinho ou em grupo? 

Entrevistado: Em grupo. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Em grupo, com certeza, porque os jogos sozinho hoje em dia, 

não sei, já não me atraem tanto. Antigamente eu jogava muito jogo sozinho, mesmo 

online era um jogo sozinho. Hoje em dia não, acho que preciso de alguém falando 

no meu ouvido para, sei lá, só para interagir, entendeu? Para não ficar naquela 

mesmice, para rir, para descontrair mesmo. 

Entrevistador: Compreendi, fator social é determinante para um jogo ficar 

interessante para você. 

Entrevistado: Não diria determinante. Porque “tipo”, Faster Then Light é 

completamente offline , mas mesmo assim eu gosto de jogar ele falando com uma 

outra pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja interagindo no jogo, entendeu? 
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Entrevistador: Entendi. E quanto você costuma gastar com jogos 

eletrônicos, consoles e acessórios? 

Entrevistado: Por mês? 

Entrevistador: Por mês. 

Entrevistado: Jogos eletrônicos, consoles e acessórios? “Vish”, rapaz… Deve 

ir uns trezentos reais por mês. Uns trezentos ou quatrocentos por mês. 

Entrevistador: Você repara no ambiente onde o jogo se passa? 

Entrevistado: Sim.  

Entrevistador: Por exemplo países, cidades, os locais onde tem competições. 

Entrevistado: Sim, mas como assim? Você está dizendo do ambiente dentro 

do jogo? 

Entrevistador: Dentro do jogo e onde são feitas as competições. 

Entrevistado: Sim, óbvio, dentro do jogo obviamente, né. E onde acontecem 

as competições é consequência, né. Você vai buscar informação sobre o 

campeonato “tal” qua vai acontecer aonde e você acaba, “tipo”, por exemplo, esse 

último campeonato League of Legends que esta tendo na Alemanha, poxa, a gente 

já tava querendo ir para a Alemanha, eu, minha namorada e uma amiga. A gente já 

tinha decidido que iamos para a Alemanha, mas acabou que não “rolou”. 

Entrevistador: Por que vocês não foram? 

Entrevistado: Porque ficou muito “em cima” da hora. Por isso. Se fosse um 

pouquinho mais  distante para o final do ano, quem sabe a gente não ia. 

Entrevistador: E tem algum campeonato para o final do ano? 

Entrevistado: Tem, o campeonato mundial. 

Entrevistador: E você está pensando em ir? 

Entrevistado: Pensando eu estou, mas como vai ser nos Estados Unidos e há 

certos detalhes que fazem minha namorada não gostar dos Estados Unidos, mas a 

gente vai ver se vai. 

Entrevistador: Agora vou perguntar um pouco relativo aos eventos. Você 

conhece os principais eventos gamers nacionais? 

Entrevistado: Alguns. 

Entrevistador: Pode citar alguns? 

Entrevistado: Mas eu sempre esqueço o nome. O que teve a pouco tempo, 

aqui em São Paulo. Para mim é o principal que tem na américa latina. 

Entrevistador: B.G.S? 
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Entrevistado: Isso. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos internacionais? 

Entrevistado: Pô, só sei aquela GamesCon, tem outros também, “tipo”, mais 

aqueles eventos de lançamento de console também, que sempre são bem 

divulgados, mas o nome especificamente não sei. 

Entrevistador: Você já foi a algum desses eventos? 

Entrevistado: Já fui a um evento de games. Já fui em dois para falar a 

verdade, um que era evento de consoles e jogos em geral e outro que era evento só 

de um jogo específico. 

Entrevistador: Qual era esse evento? 

Entrevistado: Campeonato Brasileiro de League of Legends e o outro evento 

eu esqueci o nome, mas foi muito bom também. 

Entrevistador: Quando você foi nesse campeonato? 

Entrevistado: Fui em julho de 2013. 

Entrevistador: Você foi sozinho? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Quem foi com você? 

Entrevistado: Minha namorado e uma amiga. 

Entrevistador: Onde vocês ficaram? 

Entrevistado: A gente não ficou. Nos fomos do aeroporto direto para o evento 

e depois que acabou o evento nos voltamos direto para o aeroporto. 

Entrevistador: Você já comentou que viajaria para destinos com 

atividades apenas relacionadas a jogos eletrônicos. 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: Você escolheria um destino em relação a outro por conter 

atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Dependendo da ocasião, sim. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: No caso de, no caso uma viagem que eu fosse fazer no final do 

ano para Europa ou uma viagem para os Estados Unidos sabendo que vai ter um 

campeonato nos Estados Unidos nessa mesma data eu com certeza gostaria mais 

de ir para os Estados Unidos para ir para o evento também do que ir para Europa e 

só conhecer os detalhes históricos, etendeu? 
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Entrevistador: Perfeito, agora a última pergunta. O fato de você ser um 

gamer faz diferença na hora de você escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Mais ou menos. Depende da época também. Se for uma época 

que esteja ocorrendo algum evento “tal”, as vezes até te prende para você ficar em 

casa acompanhando, mas para escolher um lugar para ir? Nunca pensei por esse 

lado assim. A não ser as viagens que você vai planejando para ir para tal evento, 

entendeu? 

Entrevistador: Entendi. Perfeito, então isso conclui a última bateria de 

perguntas. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 7: 

 

Entrevistador: Primeiramente quero garantir que todos os dados gravados 

aqui não terão nenhuma identificação sua, será completamente no anonimato. Vou 

realizar três baterias de perguntas, sendo as primeiras sobre as suas motivações 

para viajar, a segunda sobre seu gosto por games e a terceira tentando relacionar 

essas duas primeiras e também sobre eventos de jogos eletrônicos. O objetivo do 

meu trabalho é descobrir a motivação dos jogadores para viajar, quero descobrir se 

influência em sua escolha para destinos turísticos ou se ele viajaria para destinos 

turísticos relacionados a jogos eletrônicos. Acho que é só isso, podemos começar 

com a primeira bateria de perguntas? 

Entrevistado: Sim, sim. 

Entrevistador: Por que você tira férias? Ah, desculpe, as perguntas são 

abertas, pode responder da maneira que quiser e qualquer reposta é válida. Está 

certo? 

Entrevistado: Okay. Mas eu não entendi muito bem a primeira pergunta. Por 

que eu tiro férias? Qual uso que eu dou para minhas férias? Minha motivação para 

tirar férias? 

Entrevistador: No caso, sua motivação. 

Entrevistado: Acho que a mesma que todo mundo, se eu trabalhar e estudar 

durante um ano inteiro e ininterrupto eu fico maluco e fico preso no hospital (risos). 

Entrevistador: E quando você vai viajar, qual a primeira coisa que passa 

pela sua cabeça ao pensar para onde? 
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Entrevistado: Então, eu não gosto muito de viajar. Mas as minhas intenções 

de viagem, elas são para fins acadêmicos, para fazer um mestrado, fazer um 

doutorado no exterior. 

Entrevistador: E essas seriam nas suas próximas férias? 

Entrevistado: Não, estou programando para daqui a um ano e meio, dois 

anos. Não seriam exclusivamente em minhas férias, pois elas são de meio de 

período. 

Entrevistador: E você se lembra quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: Lembro, lembro. 

Entrevistador: Para onde você foi? 

Entrevistado: Eu não viajei, eu fiquei por aqui. Foi a dois anos atrás, foram 

minhas últimas férias. 

Entrevistador: E você viajou para algum desde esse tempo? Não precisa ser 

uma viagem longa, pode ser um fim de semana de carro em algum lugar. 

Entrevistado: Não, nenhuma viagem. 

Entrevistador: Nem para casa de parentes em cidades próximas? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: E você se lembra de sua última viagem? 

Entrevistado: Lembro. 

Entrevistador: Foi para onde? 

Entrevistado: Foi para Espirito Santo, para a casa de um tio meu. 

Entrevistador: Quando? 

Entrevistado: Foi a algum tempo. Eu tinha 17 anos, tenho 25, foi a oito anos 

atrás. 

Entrevistador: Okay, dado que você não viajou muito descaracteriza o 

restante das perguntas da primeira bateria. Então vamos avançar para a segunda, 

relativa a seu gosto para jogos eletrônicos. Você joga desde quando? 

Entrevistado: Bom, dependendo da plataforma eu jogo desde que me entendo 

por gente. Acho que últimamente é isso, né? Não tem muita criança que não jogue 

nada, nenhum tipo de video game, nem nenhum tipo de jogo no computador ou 

qualquer outra plataforma. 

Entrevistador: Mas você acha que é uma paixão sua desde sempre? 

Entrevistado: Não, Não. 

Entrevistador: Começou em alguma idade específica? 
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Entrevistado: Acredito que eu tenha ficado um pouco mais fã de jogos um 

pouco mais velho, lá para uns 15 anos. 

Entrevistador: E quantas horas você joga por semana? 

Entrevistado: Por semana? 

Entrevistador: Pode ser uma estimativa, não precisa ser exato não. 

Entrevistado: Então, depende da semana e depende de meus compromissos, 

mas eu normalmente, quando estou ocupado, quando estou em minha rotina normal 

eu devo jogar de quinze a vinte horas. 

Entrevistador: E quais são seus tipos de de jogos favoritos? 

Entrevistado: Eu prefiro jogo em Flash, que é rápido de fazer download, não 

tem muito que pensar, é justamente para estravazar e para sair um pouquinho da 

rotina. Para relaxar depois do dia. 

Entrevistador: E o que você sente quando está jogando? Pode ser de uma 

maneira bem ampla, que seja para relaxar, passar tempo, etc. 

Entrevistado: É isso, me sinto relaxado e deixo o tempo passar. 

Entrevistador: Dentro de um jogo, qual a coisa que você mais gosta de 

fazer? 

Entrevistado: ”Upar” (risos), subir nível. 

Entrevistador: Você prefere jogar sozinho ou em grupo? 

Entrevistado: Não tenho preferência em relação a isso, sozinho ou em grupo 

para mim tanto faz. Não é o ponto principal em um jogo. 

Entrevistador: Quanto que você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado: Acho que vai de uns vinte a cinquenta reais por mês. 

Entrevistador: Você repara no ambiente onde o jogo se passa? Por 

exemplo um San Andreas da vida, você repara na cidade, no local real onde o jogo é 

retratado? 

Entrevistado: No ambiente interno do jogo? 

Entrevistador: Isso. 

Entrevistado: Sim, sim. 

Entrevistador: Você já ficou curioso em conhecer um ambiente que foi 

retratado dentro de um jogo? 

Entrevistado: Não sei, nunca parei para pensar sobre isso. Mas acredito que 

não muito. 
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Entrevistador: Por nunca terem te chamado a atenção? 

Entrevistado: Não, alguns já me chamaram a atenção, mas nunca me deu 

vontade. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos gamers nacionais? 

Entrevistado: Não, não conheço. 

Entrevistador: E os internacionais? 

Entrevistado: Bom, eu conheço de nome alguns. Os principais eu conheço, 

mas eu nunca fui. 

Entrevistador: Será que você pode mencionar eles? 

Entrevistado: O problema é que eu sou péssimo para nomes, não vou 

conseguir lembrar agora. 

Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogos? Não precisa ser 

grande, pode ser pequeno. 

Entrevistado: Já, já fui no Anime Rio e no Anime Center. Estou acostumado a 

frequentar os dois eventos. 

Entrevistador: Certo, eles são eventos mistos, não são exclusivos de jogos 

eletrônicos, correto? 

Entrevistado: Correto. 

Entrevistador: O que tem para fazer nesses eventos? 

Entrevistado: Normalmente esses eventos são focados em Card Games, em 

anime e RPG. 

Entrevistador: E o que você fez lá? 

Entrevistado: Bom, eu joguei card game, assisti alguns animes e foi 

basicamente isso, não cheguei a jogar RPG. 

Entrevistador: Mas tinha também jogos eletrônicos lá? 

Entrevistado: Tinha, tinha. 

Entrevistador: Alguma competição, torneio? 

Entrevistado: Eu não reparei, mas acho que sim. 

Entrevistador: E com quem você foi nesse evento? 

Entrevistado: Eu ia com meu grupo de RPG, meu amigos. 

Entrevistador: E você gastou em média quanto? 

Entrevistado: Pouco, em média devo ter gastado quinze a vinte reais. 

Entrevistador: Contando com alimentação, ingressos e tudo? 

Entrevistado: Sim. 
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Entrevistador: Aqui finaliza a segunda bateria de perguntas. Terceira e última 

bateria de perguntas. Você viajaria exclusivamente para algum destino que 

possuísse apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Primeiro porque eu não gosto muito de viajar, segundo porque 

as minhas intenções de viagem são basicamente acadêmicas. Então se eu fosse 

viajar seria para algum centro educacional, não para algum lugar com atividades 

exclusivamente de jogos eletrônicos. 

Entrevistador: O fato de ter alguma atividade relacionada a jogos 

eletrônicos não afetaria sua escolha entre dois destinos porque você 

realmente só viajaria por fins acadêmicos? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: O fato de você ser um gamer faz diferença na hora de você 

escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Nem, por exemplo, você tem dois destinos acadêmicos para 

escolher e um deles tem algumas atividades relacionadas a jogos eletrônicos, isso 

não te influenciaria?  

Entrevistado: Não, não influenciaria. 

Entrevistador: Bom, isso fechou a terceira bateria de perguntas, muito 

obrigado pela sua participação. 

 

ENTREVISTA TRANSCRITA 8: 

 

Entrevistador: Primeiramente vou falar sobre o objetivo do meu estudo que é 

descobrir a motivação dos gamers para viajar para eventos de video games. Tudo 

certo? 

Entrevistado: (concorda) 

Entrevistador: E vou fazer uma série de três baterias de perguntas, a primeira 

sobre seu gosto para viajar, a segunda sobre seu gosto para jogos e a terceira 

tentando relacionar as duas primeiras. Certo? 

Entrevistado: ”Tá” certo. 
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Entrevistador: Garanto o anonimato de todas as suas respostas, sua 

identidade não será divulgada. 

Entrevistado: Por enquanto não. 

Entrevistador: Vamos começar com a primeira bateria de perguntas. Primeira 

pergunta: por que você tira férias? 

Entrevistado: Para descansar, basicamente isso. 

Entrevistador: Quando você vai viajar, qual a primeira coisa que vem a 

sua cabeça ao pensar para onde? 

Entrevistado: Meu primeiro pensamento ao pensar para onde viajar é o que 

levar, se faz frio, essas coisas básicas, né. 

Entrevistador: E para escolher para onde você vai? As vezes você escolhe 

o lugar para onde vai, as vezes outras pessoas escolhem por você. 

Entrevistado: Gosto de viajar para lugares que remetem a alguma coisa de 

minha infância.  

Entrevistador: Você se lembra quais foram suas últimas férias? 

Entrevistado: Não foram exatamente férias, foi um recesso de uma semana 

do meu curso e basicamente eu fiquei em casa. 

Entrevistador: E você se lembra para onde você viajou pela ultima vez? 

Entrevistado: Sim, foi para Nova Friburgo. 

Entrevistador: Se lembra de quando foi? 

Entrevistado: Não lembro não. 

Entrevistador: Foi a bastante tempo? 

Entrevistado: Sim, pelo menos uns 6 meses. 

Entrevistador: E com quem você viajou? 

Entrevistado: Com minha família. 

Entrevistador: Ficaram quanto tempo lá? 

Entrevistado: Dois dias, uma viagem rápida de fim de semana. 

Entrevistador: Ficaram em casa de familiar? 

Entrevistado: Sim, fomos visitar um avô. 

Entrevistador: Quais atividades vocês fizeram lá? 

Entrevistado: Não muitas, nos demos uma saida, uma volta pela cidade, 

visitamos dois shoppings, fomos até a praça, mas basicamente ficamos lá na casa 

dele, conversando. 
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Entrevistador: E quando vocês decidiram esse destino, o que fez vocês 

escolherem ir para lá? 

Entrevistado: Saudade de meus familiares. 

Entrevistador: Terminamos a primeira bateria e vamos começar a segunda, 

relativa a seu gosto para jogos. Você joga games desde quando? 

Entrevistado: Desde que eu me entendo por gente. 

Entrevistador: Em ritmo forte ou teve alguma época que ficou mais forte? 

Entrevistado: Não, em ritmo forte desde sempre. 

Entrevistador: Quantas horas por semana você joga? 

Entrevistado: Umas quarenta horas. 

Entrevistador: Quais são seus tipos favoritos de jogos? 

Entrevistado: Jogos que tenham uma história por trás e jogos cooperativos. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Porque eu gosto da história em si, por ser algo novo, é como se 

eu estivesse lendo um livro. Já o cooperativo porque tem toda essa interação com 

amigos, até mesmo com desconhecidos, eu acho bacana. 

Entrevistador: O que você sente enquanto está jogando? 

Entrevistado: Nunca parei para pensar nisso. 

Entrevistador: Pode ser de seuas últimas experiências, algo que você sentiu 

durante um jogo. 

Entrevistado: Não foi uma boa experiência. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Porque eu perdi. 

Entrevistador: Então você se sentiu frustrado? 

Entrevistado: É, um pouco. Mas passa, é coisa temporária. 

Entrevistador: Quanto você costuma gastar com jogos eletrônicos, 

consoles e acessórios por mês? 

Entrevistado: Isso varia bastante, tem mês que eu gasto muito, mês que não 

gasto quase nada. Acho que uns cem reais por mês. 

Entrevistador: Você repara no ambiente em que o jogo se passa? Você 

disse que gosta de jogos com história e se ele se passa em um ambiente real. 

Se essa historia se passa em um lugar real, você que isso te chamaria a 

atenção para esse lugar? 
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Entrevistado: Na verdade eu prefiro cenário fictícios, que não remetem a 

realidade. 

Entrevistador: E se for um jogo de fantasia, mas que se insipra em locais 

reais, como o Senhor dos Aneis. Ele foi inspirado em cenários da Nova Zelandia e 

várias pessoas viajam para lá para conhecer. Você teria vontade de conhecer 

esses? 

Entrevistado: Na verdade não. É muito longe. Preguiça de ir até lá. 

Entrevistador: Você conhece os principais eventos de games nacionais? 

Entrevistado: Não, não sou muito ligado nessa área. 

Entrevistador: E você sabe algum internaiconal? 

Entrevistado: Tem a GamesCon, tem a do League of Legends que eu não sei 

exatamente o nome. 

Entrevistador: Você já foi a algum evento de jogo eletrônico? 

Entrevistado: Provido pela própria empresa? 

Entrevistador: Não, não precisa ser necessariamente provido pela própria 

empresa. 

Entrevistado: Já, já fui. 

Entrevistador: E qual seria? 

Entrevistado: Eu fui nesses eventos de desenho japonês, anime, e lá tinha 

uma feira com o pessoal jogando video game, fliperama, essas coisas. Não cheguei 

a participar, mas vi o pessoal jogando. 

Entrevistador: Isso termina a segunda bateria de perguntas, vamos para a 

terceira. Você viajaria exclusivamente para algum destino que possuísse 

apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

Entrevistado: Viajaria. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Bom, se fosse de um jogo eletrônico que eu me interessasse. 

Se fosse tudo pago, ou algo assim. Eu viajaria, porque não? 

Entrevistador: Mas você não gastaria dinheiro para viajar para um local 

desses? 

Entrevistado: Creio que não. 

Entrevistador: Se tiverem dois destinos bem semelhantes, mas um deles 

tiver um evento ou algum museu de jogos eletrônicos e o outro não tenha. 

Você daria preferência ao primeiro que o segundo? 
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Entrevistado: Eu daria preferência ao que tivesse algo relacionado a algum 

jogo que eu goste. Que seja de algum jogo single player, com história de fantasia e 

jogos cooperativos. Agora se fosse algo como lançamento de um jogo desconhecido 

ou então um jogo novo não iria não. 

Entrevistador: Você acha que o fato de você ser um gamer faz diferença 

na hora de você escolher um destino de viagem? 

Entrevistado: Na verdade não. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistado: Porque geralmente quando eu tenho interesse em viajar eu vou 

por outro motivos, seria mais uma consequência, se la tivesse algo relacionado ao 

jogo. 

Entrevistador: Beleza, com isso nos terminamos a terceira bateria de 

perguntas. 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DA PLATAFORMA ONLINE QUALTRICS 

 
Turismo e jogos eletrônicos - Como ser um gamer afeta suas escolhas por destinos 
turísticos 
 
1 Você se considera um gamer (jogador e/ou fã de jogos eletrônicos)? 
 Sim (1) 

 Não (2) 

 
2 Qual a sua faixa etária? 
 Tenho menos de 18 anos (1) 

 Entre 18 e 30 anos (2) 

 Entre 31 e 40 anos (3) 

 Entre 41 e 50 anos (4) 

 Entre 51 e 60 anos (5) 

 Tenho 60 anos ou mais (6) 

 
3 Qual seu gênero? 
 Masculino (1) 

 Feminino (2) 

 
4 Qual sua renda mensal? 
 Não possuo renda mensal (1) 

 Não possuo renda mensal fixa (2) 

 De R$ 0,00 á R$ 1.000,00 (3) 

 De R$ 1.001,00 á R$ 2.000,00 (4) 

 De R$ 2.001,00 á R$ 3.000,00 (5) 

 De R$ 3.001,00 á R$ 4.000,00 (6) 

 De R$ 4.001,00 á R$ 5.000,00 (7) 

 De R$ 5.001,00 á R$ 6.000,00 (8) 

 De R$ 6.001,00 á R$ 7.000,00 (9) 

 De R$ 7.001,00 á R$ 8.000,00 (10) 

 De R$ 8.001,00 á R$ 9.000,00 (11) 

 De R$ 9.001,00 á R$ 10.000,00 (12) 

 R$ 10.001,00 ou mais (13) 

 
5 É morador de São Paulo? 
 Sim (1) 

 Não. De onde você é?(cidade) (2) ____________________ 

 
6 Você começou a jogar jogos eletrônicos em que fase de sua vida? 
 Infância, com 12 anos ou menos (1) 

 Adolescência, com mais de 12 anos e menos de 21 (2) 

 Adulto, com 21 anos ou mais (3) 
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7 Sua última viagem (sem contar o BGS), foi para: 
 Um destino nacional. Qual? (1) ____________________ 

 Um destino internacional. Qual? (2) ____________________ 

 Não viajei nem mesmo para cidades próximas nos últimos 8 anos (3) 

 
8 Quantas vezes você viajou nos últimos cinco anos? Tanto viagens internacionais 
como viagens para cidade vizinhas ou casas de veraneio. 
 Click to write Choice 4 (1) 

 Menos de cinco vezes (2) 

 De cinco a dez vezes (3) 

 Mais de dez vezes (4) 

 
9 Você viajou acompanhado? 
 Sim, apenas com familia (1) 

 Sim, apenas com amigos (2) 

 Sim, com família e amigos (3) 

 Não, viajei sozinho (4) 

 
10 Qual a média de gastos que você ou seus acompanhantes tiveram nessa 
viagem? 
 Nenhum (1) 

 Menos de R$ 100,00 (2) 

 Entre R$ 101,00 e R$ 500,00 (3) 

 Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00 (4) 

 Entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00 (5) 

 Entre R$ 2001,00 e R$ 3000,00 (6) 

 Entre R$ 3001,00 e R$ 4000,00 (7) 

 Entre R$ 4001,00 e R$ 5000,00 (8) 

 Mais de R$ 5001,00 (9) 

 
11 Quanto tempo durou essa viagem? 
 Menos de um dia (1) 

 De dois dias á seis dias (2) 

 De uma a duas semanas (3) 

 Mais de duas semanas (4) 

 Um mês ou mais (5) 
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12 Quais são os principais motivadores que fazem você viajar? (Pode selecionar 
mais de um) 
 Trabalho (1) 

 Atividades esportivas (2) 

 Atividades realizadas visando saúde (3) 

 Descansar/Relaxar (4) 

 Buscar calor, sol e praia (5) 

 Participar / assistir peças de teatros, música, museus - como espectador, artista 

ou voluntário (6) 

 Participar de atividades como cursos, involvendo a parte intelectual, suas 

habilidades e outras formas de lazer (7) 

 Visitar patrimônios culturais (8) 

 Desfrutar da companhia e visitar amigos e parentes (9) 

 Viajar para ocasiões de ordem social - de casamentos a funerais (10) 

 Acompanhar o cônjuge em viagens por razões próprias (11) 

 Visitar o local de nascimento e explorar raízes históricas (12) 

 Assistir a jogos esportivos / outros eventos (13) 

 Visitar parques temáticos / de diversão (14) 

 Fazer compras de lazer fora da rotina (15) 

 Participar de peregrinações (16) 

 Participar de retiros para meditação e estudo (17) 
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13 Quais desses fatores você acha relevante na hora de decidir para onde viajar ou 
para onde não viajar? 
 Saúde (1) 

 Verba disponível (2) 

 Tempo disponível (3) 

 Compromissos de trabalho (4) 

 Compromissos familiares (5) 

 Posse de carro (6) 

 Conhecimento do destino (7) 

 Conhecimento da disponibilidade de diferentes produtos turísticos (8) 

 Conhecimento de preço entre organizações competidoras (9) 

 Percepção do destino e suas organizações turísticas (10) 

 Opiniões políticas (11) 

 Preferência por determinados países ou culturas (12) 

 Medo de alguns meios de transporte (13) 

 Quanto tempo você tem para programar uma viagem (14) 

 No que realmente vale a pena gastar dinheiro (15) 

 Sua atitude aos padrões de comportamento como um turista (16) 

 Tipos de férias em que vai viajar (17) 

 Destinos diferentes (18) 

 Experiência com produtos oferecidos por diferentes organizações turísticas (19) 

 Viajar com um grupo de indivíduos específico (20) 

 Tentativa de encontrar preços com descontos (21) 

 
14 Quantas horas você joga, ou dedica seu tempo a atividades relacionadas a jogos, 
semanalmente? 
 Click to write Choice 6 (1) 

 10 horas ou menos (2) 

 De 11 á 20 horas (3) 

 De 21 á 30 horas (4) 

 De 31 á 40 horas (5) 

 40 horas ou mais (6) 

 
15 Quanto você gasta por mês com jogos, consoles, assinaturas, acessórios e 
periféricos? 
 Nada (1) 

 Menos de R$ 100,00 (2) 

 De R$ 101,00 á R$ 200,00 (3) 

 De R$ 201,00 á R$ 300,00 (4) 

 De R$ 301,00 á R$ 400,00 (5) 

 Mais de R$ 401,00 (6) 
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16 Você prefere jogar em grupo ou sozinho? 
 Em grupo (1) 

 Sozinho (2) 

 Não jogo (3) 

 
17 Você já viajou para algum destino turístico com atividades relacionadas a jogos 
eletrônicos como eventos (sem ser esta edição do BGS), campeonatos, 
lançamentos, etc? 
 Sim. Qual? (1) ____________________ 

 Não (2) 

 
18 Você viajaria para algum destino turístico que possuísse apenas atividades 
relacionadas a jogos eletrônicos? 
 Sim (1) 

 Não (2) 

 
18.1 Quanto você estaria disposto a pagar para viajar para um destino que possua 
apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 
 Nada (1) 

 Menos de R$ 100,00 (2) 

 Entre R$ 101,00 e R$ 500,00 (3) 

 Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00 (4) 

 Entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00 (5) 

 Entre R$ 2001,00 e R$ 3000,00 (6) 

 Entre R$ 3001,00 e R$ 4000,00 (7) 

 Entre R$ 4001,00 e R$ 5000,00 (8) 

 Mais de R$ 5001,00 (9) 
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18.2 Quais desses fatores você acha relevante na hora de decidir para qual 
destino gamer viajar ou para  qual não viajar? 
 Saúde (1) 

 Verba disponível (2) 

 Tempo disponível (3) 

 Compromissos de trabalho (4) 

 Compromissos familiares (5) 

 Posse de carro (6) 

 Conhecimento do destino (7) 

 Conhecimento da disponibilidade de diferentes produtos turísticos (8) 

 Conhecimento de preço entre organizações competidoras (9) 

 Percepção do destino e suas organizações turísticas (10) 

 Opiniões políticas (11) 

 Preferência por determinados países ou culturas (12) 

 Medo de alguns meios de transporte (13) 

 Quanto tempo você tem para programar uma viagem (14) 

 No que realmente vale a pena gastar dinheiro (15) 

 Sua atitude aos padrões de comportamento como um turista (16) 

 Tipos de férias em que vai viajar (17) 

 Destinos diferentes (18) 

 Experiência com produtos oferecidos por diferentes organizações turísticas (19) 

 Viajar com um grupo de indivíduos específico (20) 

 Tentativa de encontrar preços com descontos (21) 

 
19 Você acha que o fato de você ser gamer faz com que escolha destinos mais 
urbanos em relação a destinos de natureza? 
 Sim (1) 

 Não (2) 

 
20 Você esta na dúvida entre viajar para dois destinos turísticos semelhantes e que 
possuem o mesmo preço, mas um deles possui algumas atividades relacionadas a 
jogos eletrônicos. Você escolheria este por ele possuir essas atividades? Seria um 
fator determinante,  não afetaria ou afetaria parcialmente sua escolha? 
 Sim, seria um fator determinante (1) 

 Não afetaria minha escolha (2) 

 Afetaria parcialmente minha escolha, não acho tão relevante (3) 

 
21 Você acha que pelo fato de alguém ser um gamer influência em suas escolhas 
por destinos turísticos? 
 Sim, o fato de alguém ser gamer influência em suas escolhas por destinos 

turísticos (1) 

 Não, o fato de alguém ser gamer não influência em suas escolhas por destinos 

turísticos (2) 
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22 Agradeço muito sua colaboração com esta pesquisa e se quiser receber os 
resultados via e-mail basta deixar seu endereço de correio eletrônico abaixo. 
 Sim, por favor (1) ____________________ 

 Não, obrigado (2) 
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APÊNDICE D – RESULTADO PESQUISA QUANTITATIVA 

 
1.  Você se considera um gamer (jogador e/ou fã de jogos eletrônicos)? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim   

 

91 97% 
2 Não   

 

3 3% 

 Total  94 100% 

 
 
2.  Qual a sua faixa etária? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Tenho menos de 18 anos   

 

19 20% 
2 Entre 18 e 30 anos   

 

70 74% 
3 Entre 31 e 40 anos   

 

3 3% 
4 Entre 41 e 50 anos   

 

1 1% 
5 Entre 51 e 60 anos   

 

0 0% 
6 Tenho 60 anos ou mais   

 

1 1% 

 Total  94 100% 

 
 
3.  Qual seu gênero? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Masculino   

 

82 87% 
2 Feminino   

 

12 13% 

 Total  94 100% 

 
 
4.  Qual sua renda mensal? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Não possuo renda mensal   

 

35 37% 
2 Não possuo renda mensal fixa   

 

14 15% 
3 De R$ 0,00 á R$ 1.000,00   

 

12 13% 
4 De R$ 1.001,00 á R$ 2.000,00   

 

16 17% 
5 De R$ 2.001,00 á R$ 3.000,00   

 

4 4% 
6 De R$ 3.001,00 á R$ 4.000,00   

 

4 4% 
7 De R$ 4.001,00 á R$ 5.000,00   

 

3 3% 
8 De R$ 5.001,00 á R$ 6.000,00   

 

0 0% 
9 De R$ 6.001,00 á R$ 7.000,00   

 

1 1% 
10 De R$ 7.001,00 á R$ 8.000,00   

 

0 0% 
11 De R$ 8.001,00 á R$ 9.000,00   

 

1 1% 
12 De R$ 9.001,00 á R$ 10.000,00   

 

0 0% 
13 R$ 10.001,00 ou mais   

 

4 4% 

 Total  94 100% 
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5.  É morador de São Paulo? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim   

 

26 28% 
2 Não. De onde você é?(cidade)   

 

68 72% 

 Total  94 100% 

 



98 

 

 

 

Não. De onde você é?(cidade) 
Belo Horizonte 
Belo Horizonte 
boa vista 
Bruxelas 
campinas 
Curitiba 
Duque de Caxias 
Goias 
niteroi 
Niteroi 
niteroi 
NIteroi 
niteroi 
Niteroi 
NITEROI 
Niteroi 
Niteroi 
NITEROI 
Niteroi - RJ 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói 
Niterói-RJ 
Niterói - RJ 
Niterói / RJ 
Olinda 
piracicaba sp 
Pontes e Lacerda - MT 
rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
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Rio de janeiro 
Rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
rio de janiero 
RJ 
Santa Barbara d´Oeste 
santos 
sc 
São Carlos 
São Gonçalo 
São José dos Campos 
São José dos campos 
são josé dos campos 
Teresina 
Uberlândia/MG 
Vila Velha 

 
 
6.  Você começou a jogar jogos eletrônicos em que fase de sua vida? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Infância, com 12 anos ou menos   

 

88 94% 

2 
Adolescência, com mais de 12 anos e menos 
de 21 

  
 

5 5% 

3 Adulto, com 21 anos ou mais   
 

1 1% 

 Total  94 100% 

 
 
7.  Sua última viagem (sem contar o BGS), foi para: 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Um destino nacional. Qual?   

 

61 65% 
2 Um destino internacional. Qual?   

 

22 23% 

3 
Não viajei nem mesmo para cidades próximas 
nos últimos 8 anos 

  
 

11 12% 

 Total  94 100% 
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Um destino nacional. Qual? Um destino internacional. Qual? 
viçosa EUA 
Virada Geek Alemanha 
Uberlandia Portugal 
Teresopolis Buenos Aires 
São Sebastião (Maresias) New York 
São Pedro da Aldeia Argentina 
São Paulo Bruxelas 
São Paulo Disney 
São Paulo Punta del Este(Uruguai) 
São Paulo Republica Dominicana 
São Paulo Cancun 
São Paulo Montevideu 
Silva Jardim Portugal 
Silva Jardim australia 
Santos - SP tangamandapio 
Santos ARGENTINA 
Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais Mainz 
Salvador Bahia USA 
Rio Grande do Sul Buenos Aires - Argentina 
Rio de Janeiro Las Vegas 
Rio de Janeiro disney 
rio de janeiro  
recife  
Paraty  
Paraty  
Paranavaí - PR  
Ouro Preto, MG  
Ouro Preto  
Nova Friburgo / RJ  
Nova Friburgo  
Natal  
mogi das cruzes, São Paulo  
minas gerais  
Minas Gerais  
Minas Gerais  
lambari, MG  
Juiz de Fora,MG  
Juiz de Fora  
João Pessoa  
Itu  
Ilhéus - Bahia  
Guarujá  
guaruja  
Fortaleza  
Fortaleza  
expomusic  
Curitiba - PR  
Curitiba  
Ceara  
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CBLOL( Campeonato Brasileiro de 
League of Legends) 

 

CBLOL  
Caraguatatuba  
Campos do Jordão  
Campinas  
Campinas  
Buzios  
bertioga  
Bahia  
Anime Friends - SP  
angra dos Reis  

 
 
8.  Quantas vezes você viajou nos últimos cinco anos? Tanto viagens 
internacionais como viagens para cidade vizinhas ou casas de veraneio. 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Não viajei   

 

0 0% 
2 Menos de cinco vezes   

 

23 28% 
3 De cinco a dez vezes   

 

23 28% 
4 Mais de dez vezes   

 

36 44% 

 Total  82 100% 

 
 
9.  Você viajou acompanhado? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim, apenas com familia   

 

19 23% 
2 Sim, apenas com amigos   

 

11 13% 
3 Sim, com família e amigos   

 

50 60% 
4 Não, viajei sozinho   

 

3 4% 

 Total  83 100% 

 
 
10.  Qual a média de gastos que você ou seus acompanhantes tiveram nessa 
viagem? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Nenhum   

 

1 1% 
2 Menos de R$ 100,00   

 

3 4% 
3 Entre R$ 101,00 e R$ 500,00   

 

29 35% 
4 Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00   

 

18 22% 
5 Entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00   

 

11 13% 
6 Entre R$ 2001,00 e R$ 3000,00   

 

6 7% 
7 Entre R$ 3001,00 e R$ 4000,00   

 

3 4% 
8 Entre R$ 4001,00 e R$ 5000,00   

 

2 2% 
9 Mais de R$ 5001,00   

 

10 12% 

 Total  83 100% 
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11.  Quanto tempo durou essa viagem? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Menos de um dia   

 

1 1% 
2 De dois dias á seis dias   

 

41 50% 
3 De uma a duas semanas   

 

33 40% 
4 Mais de duas semanas   

 

4 5% 
5 Um mês ou mais   

 

3 4% 

 Total  82 100% 

 
 
12.  Quais são os principais motivadores que fazem você viajar? (Pode 
selecionar mais de um) 

# Resposta   
 

Pergunta % 
4 Descansar/Relaxar   

 

63 76% 

9 
Desfrutar da companhia e visitar amigos 
e parentes 

  
 

49 59% 

14 Visitar parques temáticos / de diversão   
 

32 39% 
15 Fazer compras de lazer fora da rotina   

 

27 33% 
5 Buscar calor, sol e praia   

 

23 28% 
8 Visitar patrimônios culturais   

 

21 25% 

13 
Assistir a jogos esportivos / outros 
eventos 

  
 

16 19% 

6 
Participar / assistir peças de teatros, 
música, museus - como espectador, 
artista ou voluntário 

  
 

14 17% 

7 
Participar de atividades como cursos, 
involvendo a parte intelectual, suas 
habilidades e outras formas de lazer 

  
 

14 17% 

1 Trabalho   
 

12 14% 

10 
Viajar para ocasiões de ordem social - 
de casamentos a funerais 

  
 

10 12% 

2 Atividades esportivas   
 

10 12% 

11 
Acompanhar o cônjuge em viagens por 
razões próprias 

  
 

9 11% 

12 
Visitar o local de nascimento e explorar 
raízes históricas 

  
 

8 10% 

3 Atividades realizadas visando saúde   
 

5 6% 

17 
Participar de retiros para meditação e 
estudo 

  
 

3 4% 

16 Participar de peregrinações   
 

2 2% 

 
 



103 

 

 

 

13.  Quais desses fatores você acha relevante na hora de decidir para onde 
viajar ou para onde não viajar? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
2 Verba disponível   

 

67 81% 
3 Tempo disponível   

 

65 78% 

15 
No que realmente vale a pena 
gastar dinheiro 

  
 

45 54% 

18 Destinos diferentes   
 

34 41% 
17 Tipos de férias em que vai viajar   

 

31 37% 
4 Compromissos de trabalho   

 

27 33% 
5 Compromissos familiares   

 

27 33% 
7 Conhecimento do destino   

 

26 31% 

12 
Preferência por determinados 
países ou culturas 

  
 

26 31% 

14 
Quanto tempo você tem para 
programar uma viagem 

  
 

25 30% 

1 Saúde   
 

23 28% 

20 
Viajar com um grupo de 
indivíduos específico 

  
 

21 25% 

6 Posse de carro   
 

19 23% 

21 
Tentativa de encontrar preços 
com descontos 

  
 

18 22% 

9 
Conhecimento de preço entre 
organizações competidoras 

  
 

14 17% 

10 
Percepção do destino e suas 
organizações turísticas 

  
 

10 12% 

8 
Conhecimento da disponibilidade 
de diferentes produtos turísticos 

  
 

10 12% 

19 
Experiência com produtos 
oferecidos por diferentes 
organizações turísticas 

  
 

7 8% 

13 
Medo de alguns meios de 
transporte 

  
 

6 7% 

16 
Sua atitude aos padrões de 
comportamento como um turista 

  
 

4 5% 

11 Opiniões políticas   
 

2 2% 

 
 
14.  Quantas horas você joga, ou dedica seu tempo a atividades relacionadas a 
jogos, semanalmente? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Nada   

 

2 2% 
2 10 horas ou menos   

 

26 28% 
3 De 11 á 20 horas   

 

22 23% 
4 De 21 á 30 horas   

 

21 22% 
5 De 31 á 40 horas   

 

6 6% 
6 40 horas ou mais   

 

17 18% 

 Total  94 100% 
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15.  Quanto você gasta por mês com jogos, consoles, assinaturas, acessórios 
e periféricos? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Nada   

 

12 13% 
2 Menos de R$ 100,00   

 

42 45% 
3 De R$ 101,00 á R$ 200,00   

 

27 29% 
4 De R$ 201,00 á R$ 300,00   

 

10 11% 
5 De R$ 301,00 á R$ 400,00   

 

1 1% 
6 Mais de R$ 401,00   

 

2 2% 

 Total  94 100% 

 
 
16.  Você prefere jogar em grupo ou sozinho? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Em grupo   

 

80 85% 
2 Sozinho   

 

13 14% 
3 Não jogo   

 

1 1% 

 Total  94 100% 

 
 
17.  Você já viajou para algum destino turístico com atividades relacionadas a 
jogos eletrônicos como eventos (sem ser esta edição do BGS), campeonatos, 
lançamentos, etc? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim. Qual?   

 

18 19% 
2 Não   

 

76 81% 

 Total  94 100% 

 

Sim. Qual? 
Virada Geek 
The Union - SP 2012 
SBgames 
Rio Game Show 
Moscow five 
Friends, BGS, Bienal, etc. 
EGS 
E3 
Curitiba - PR 
CBLOL ( Campeonato Brasileiro de League of Legends) 
CBLoL 
Campeonato Brasileiro 2013 
campeonaro de league of legends 
bgs 2012 
BGS 2012 
Anime friends , campeonato level up 
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18.  Você viajaria para algum destino turístico que possuísse apenas 
atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim   

 

81 86% 
2 Não   

 

13 14% 

 Total  94 100% 

 
 
19.  Quanto você estaria disposto a pagar para viajar para um destino que 
possua apenas atividades relacionadas a jogos eletrônicos? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Nada   

 

1 1% 
2 Menos de R$ 100,00   

 

6 8% 
3 Entre R$ 101,00 e R$ 500,00   

 

26 33% 
4 Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00   

 

19 24% 
5 Entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00   

 

9 11% 
6 Entre R$ 2001,00 e R$ 3000,00   

 

13 16% 
7 Entre R$ 3001,00 e R$ 4000,00   

 

1 1% 
8 Entre R$ 4001,00 e R$ 5000,00   

 

0 0% 
9 Mais de R$ 5001,00   

 

4 5% 

 Total  79 100% 
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20.  Quais desses fatores você acha relevante na hora de decidir para qual 
destino gamer viajar ou para  qual não viajar? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
2 Verba disponível   

 

66 83% 
3 Tempo disponível   

 

59 74% 

15 
No que realmente vale a pena 
gastar dinheiro 

  
 

37 46% 

7 Conhecimento do destino   
 

28 35% 

20 
Viajar com um grupo de 
indivíduos específico 

  
 

28 35% 

21 
Tentativa de encontrar preços 
com descontos 

  
 

25 31% 

1 Saúde   
 

20 25% 

9 
Conhecimento de preço entre 
organizações competidoras 

  
 

20 25% 

14 
Quanto tempo você tem para 
programar uma viagem 

  
 

15 19% 

4 Compromissos de trabalho   
 

15 19% 
18 Destinos diferentes   

 

14 18% 
5 Compromissos familiares   

 

14 18% 

10 
Percepção do destino e suas 
organizações turísticas 

  
 

12 15% 

17 Tipos de férias em que vai viajar   
 

12 15% 
6 Posse de carro   

 

11 14% 

8 
Conhecimento da disponibilidade 
de diferentes produtos turísticos 

  
 

10 13% 

12 
Preferência por determinados 
países ou culturas 

  
 

9 11% 

19 
Experiência com produtos 
oferecidos por diferentes 
organizações turísticas 

  
 

6 8% 

11 Opiniões políticas   
 

6 8% 

13 
Medo de alguns meios de 
transporte 

  
 

6 8% 

16 
Sua atitude aos padrões de 
comportamento como um turista 

  
 

2 3% 

 
 
21.  Você acha que o fato de você ser gamer faz com que escolha destinos 
mais urbanos em relação a destinos de natureza? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim   

 

26 29% 
2 Não   

 

64 71% 

 Total  90 100% 

 
 
22.  Você esta na dúvida entre viajar para dois destinos turísticos semelhantes 
e que possuem o mesmo preço, mas um deles possui algumas atividades 
relacionadas a jogos eletrônicos. Você escolheria este por ele possuir essas 
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atividades? Seria um fator determinante,  não afetaria ou afetaria parcialmente 
sua escolha? 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim, seria um fator determinante   

 

33 35% 
2 Não afetaria minha escolha   

 

18 19% 

3 
Afetaria parcialmente minha escolha, 
não acho tão relevante 

  
 

42 45% 

 Total  93 100% 

 
 
23.  Você acha que pelo fato de alguém ser um gamer influência em suas 
escolhas por destinos turísticos? 

# Resposta   
 

Pergunta % 

1 
Sim, o fato de alguém ser gamer influência em 
suas escolhas por destinos turísticos 

  
 

41 45% 

2 
Não, o fato de alguém ser gamer não 
influência em suas escolhas por destinos 
turísticos 

  
 

50 55% 

 Total  91 100% 

 
 
24.  Agradeço muito sua colaboração com esta pesquisa e se quiser receber os 
resultados via e-mail basta deixar seu endereço de correio eletrônico abaixo. 

# Resposta   
 

Pergunta % 
1 Sim, por favor   

 

60 65% 
2 Não, obrigado   

 

32 35% 

 Total  92 100% 

 
 
 


