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Resumo 

 

Este artigo pretende investigar o significado cultural do sucesso das recentes apostas 

mercadológicas da multinacional japonesa de jogos eletrônicos Nintendo. A corporação 

age na contramão dos esforços da indústria de videogames, focada em oferecer produtos 

com qualidade audiovisual capaz de emular a aparência do real. Apesar disso, seus 

recentes produtos têm sido aclamados pelo público e pela indústria, o que nos leva à 

hipótese de que, finalmente bem definida como uma marca emocional apoiada em uma 

macronarrativa marcária poderosa, a empresa é capaz de influenciar os rumos de seu 

ramo de atividade e da própria cultura de consumo ao seu redor.  
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Introdução 

A Nintendo Co., Ltd. foi fundada em Kyoto, no Japão, no ano de 1889 e originalmente 

produzia um jogo de cartas feitas à mão, Hanafuda, atividade na qual se focou até 1956. 

Após diversificar os negócios, ela se voltou ao ramo de brinquedos em 1966, ao de 

eletrônicos em 1974 e ao de videogames, um mercado então nascente, em 1979. Apesar 

de ter sido a principal empresa de videogames na década de 1980 e início de 1990, ter 

tido o console mais vendido do mundo entre 2006 e 2010, dominar o mercado de 

consoles portáteis e ter em seu catálogo franquias de sucesso, a Nintendo parecia 

caminhar para uma posição de coadjuvante na nova Geração de consoles por causa do 

fracasso de seu último grande lançamento, o Wii U, e do interesse crescente do público 
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em aparelhos capazes de gerar imagens realistas, diferentes de sua estética fortemente 

ligada ao lúdico e a um universo próprio de características mais infantis. 

As esperanças com o anúncio de um novo console, em 2016, eram poucas por 

causa da noção clara de que ele seria defasado tecnologicamente em comparação com 

os consoles concorrentes, não superando sequer o desempenho de produtos lançados em 

2013. A qualidade dos jogos produzidos pela Nintendo nunca foi questionada, mas sua 

insistência recente em consoles baseados em inovações nem sempre bem recebidas pelo 

público mais amplo parecia depreciar a companhia, mas algo mudou nessa trajetória. 

Ainda em 2016, a Nintendo teve um acentuado crescimento em seu valor de 

mercado com o lançamento de um aplicativo para celular combinando a tecnologia de 

realidade aumentada
6
 com uma das franquias mais rentáveis da empresa, Pokémon. O 

Pokémon Go tornou-se um grande sucesso, gerando grande repercussão na mídia
7
. No 

mesmo ano, a Nintendo lançou a primeira versão de sua série mais famosa, Mario, para 

celular, conseguindo outro pico de valorização com essa versão acessível de seu ícone. 

Capitalizando esse sucesso, a empresa conseguiu gerar interesse para o novo 

console e as especulações sobre ele ganharam um tom positivo. Nesse ciclo, o poder da 

Nintendo de capturar o imaginário coletivo mostrou-se na cerimônia de encerramento 

das Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando o então primeiro ministro japonês surgiu no 

palco vestido como o personagem Mario para anunciar a próxima edição do evento, no 

Japão. Dentre diversos símbolos possíveis, a empresa e seu mascote foram vistos pelo 

mundo todo como uma forma de representar um país. 

Lançado, o novo console, Switch, teve sucesso de vendas e crítica dentro da 

própria indústria (em declarações positivas das concorrentes Sony e Microsoft e de 

empresas criadoras de jogos) além do esperado. Seus ainda poucos jogos receberam 

avaliações positivas e o cenário é promissor mesmo com a confirmação das previsões de 

que seu hardware é pouco potente, algo compensado pela sua função de modo portátil. 

Ao invés de seguir o clamor público, produzindo um console com poder equiparável aos 

das concorrentes e atualizando suas franquias com gráficos realistas, a empresa apostou 

em sua visão estética e foco em jogabilidade, até o momento com bons resultados. 

                                                 
6 Na qual conteúdos imagéticos são „adicionados‟ ao espaço físico através da interação do software com a câmera do 

celular 
7 “Pokémon Go já gerou 1,2 bilhão em receita”. Notícia de 3 de julhos de 2017. Diponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/118654-pokemon-go-gerou-us-1-2-bilhao-receita.htm. Último acesso em 

7 de julhos de 2017. 
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Este artigo pretende analisar, a partir de teorias sobre o consumo, focadas em 

Bauman (2007) e Lipovetsky (2006), quais fatores ligados à Nintendo e sua abordagem 

de negócios justificam esse desenrolar de fatos. Nossa hipótese é a de que, diferente de 

suas concorrentes, a Nintendo seja uma marca emocional que possui ao redor de si uma 

narrativa capaz de tocar todos os seus produtos. Esse poder está sendo bem trabalhado 

desde 2016, algo que não aconteceu em vários momentos das últimas décadas. 

 

Trajeto comercial da Nintendo: uma perspectiva tecnológica 

Aqui serão considerados, quando mencionados jogos da Nintendo, aqueles criados pela 

própria empresa, pois eles representam a sua visão de forma integral. Consoles de todas 

as marcas são capazes de rodar jogos de diversas produtoras, eles são importantes para o 

sucesso global das plataformas, mas o caso da Nintendo é especial pois são justamente 

os jogos exclusivos que ela produz que constituem a sua marca. As informações aqui 

citadas podem ser obtidas no histórico de Forster sobre videogames
8
. 

É importante compreender de que maneira a Nintendo conquistou seu posto no 

coração dos jogadores, uma vez que marcas não se baseiam apenas em discursos e 

precisam oferecer produtos que superem as expectativas dos consumidores. No mercado 

de videogames, esses produtos são jogos e as expectativas são baseadas em elementos 

como capacidade de reprodução de conteúdos gráficos, qualidade das formas de jogo, 

equilíbrio dos desafios e uma série de elementos influenciados pela tecnologia. 

Criado o primeiro jogo eletrônico em 1961 e algumas máquinas de jogo no 

começo dos anos 1970, essa indústria nasce, de fato, em 1975, com o lançamento dos 

consoles Tele Game e Atari 2600 pela norteamericana Atari. Os consoles eram, naquele 

momento, capazes de processar poucos elementos audiovisuais, como cores básicas e 

sons simples, e sua capacidade de dados permitia pouco no quesito da jogabilidade. 

O primeiro console lançado pela Nintendo, NES, surge em 1983 com 

capacidade maior de gráficos e programação de ações, com processadores superiores 

aos da Atari, ainda que pouco capazes comparados aos atuais. As possibilidades de 

imagem eram baseadas em formas bastante pixeladas, os sons que se podia criar eram 

sintetizados e artificiais e não havia espaço de dados para muitas opções. Mesmo com 

essas restrições, a Nintendo conseguiu criar personagens icônicos, músicas memoráveis 

e sistemas de jogo refinados para suas principais franquias, lançadas nessa época. 

                                                 
8 FORSTER, Winnie. The encyclopedia of game machines: consoles, handhelds & home computers 1972-2005. 

Variant Press, 2005. 
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Com o SNES, lançado em 1989, os gráficos evoluem junto com a tecnologia 

computacional, o que também vale para as opções de comandos nos jogos, que podiam 

se tornar mais longos e complexos. Com a possibilidade de criação de gráficos similares 

a desenhos animados e com uma riqueza de sons maior, a Nintendo pôde trabalhar sua 

visão criativa em versões aprimoradas de seus jogos de sucesso. As histórias desses 

jogos eram e continuam sendo variações de narrativas básicas sobre heróis explorando 

lugares perigosos para resgatar princesas presas em castelos por monstros, tudo com 

leveza e pouca preocupação com enredo, aos moldes de histórias infantis. 

O desenvolvimento tecnológico seguinte foi na mudança para os gráficos que 

simulavam a aparência tridimencional de filmagens para cinema, ainda que não fosse 

possível fazer isso com fidelidade de cores e formas. A Nintendo abraçou essa inovação 

com seus consoles Nintendo 64 e GameCube, tecnicamente poderosos à época de seus 

lançamentos, mas o pecado que cometeram se deu na escolha das mídias usadas: o 

primeiro fez uso da tecnologia de cartuchos, até então o padrão, quando as concorrentes 

apostaram nas mídias digitais (o CD) com qualidade de som superior e capacidade de 

armazenamento de dados muito maior; o segundo fez uso de um tipo de mídia digital 

exclusiva, cara, de tamanho estranho e difícil manutenção, o que soou antipático ao 

mercado e aos consumidores. Apesar de jogos de qualidade, alguns referência criativa 

até os dias de hoje, as más escolhas estratégicas foram maiores do que os acertos. 

Foi nessa época em que as franquias criadas pela Nintendo, impressionantes 

dentro de um estilo caricato, passaram a ser vistas como inferiores. Sua transição para a 

nova estética tridimensional foi, em um primeiro momento, difícil. As mecânicas de 

jogo, sempre bem trabalhadas pela empresa no ambiente bidimensional possível nos 

consoles anteriores, sofreram com a adaptação a um espaço virtual de movimentação 

mais complexa. Os jogos, em si, continuaram esmerados, mas houve um choque para 

muitos jogadores, acostumados ao estilo dos consoles anteriores. Mesmo que novos 

jogadores tenham sido cativados, a conta pendeu contra a empresa nessa época. 

Além disso, com as novas possibilidades gráficas, outras empresas passaram a 

fazer jogos com temas e roteiros inspirados nos de filmes e séries de televisão, repletos 

de diálogos, cenas impactantes, trilhas sonoras épicas e outros elementos audiovisuais. 

Essas novidades contrastavam com a simplicidade das tramas e estéticas apresentadas 

pela Nintendo, que repete uma fórmula em seus jogos apenas com alterações sutis. Essa 

combinação de fatores fez com que fosse valorizado, desde então, o esforço de tornar os 
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jogos realistas, com temáticas adultas, textos longos e jogabilidade reproduzindo essa 

busca por realismo. Ainda que a experência do jogo e os desafios continuassem sendo 

valorizadas, as temáticas da Nintendo estavam sendo seguidas apenas por fãs fiéis. 

Nesse contexto, o sucesso do console Wii pode ser visto como um evento fora 

da curva. Feito com tecnologia já à época defasada em termos de gráficos, o sistema foi 

bem sucedido graças à novidade que trouxe em seus controles, saindo dos tradicionais 

objetos estáticos com botões para peças dotadas de sensores de movimento. O esmero 

técnico da Nintendo, sempre focada em jogabilidade, permitiu que essa configuração 

criasse novas formas de controlar o jogo, copiadas pela indústria como um todo. O Wii, 

porém, mesmo atingindo públicos de diversas idades e gostos e sendo o console mais 

vendido da sua geração, foi considerado sem densidade, também por seus jogos simples. 

Isso se confirmou com o Wii U, que permitia o uso dos mesmo controles do 

Wii e trazia modos de jogo diferentes, com um controle principal com tela e sensores de 

movimento atuando em conjunto com o console. O sistema confuso e o hardware outra 

vez defasado afastaram as grandes produtoras de jogos pela dificuldade de entender e 

programá-los na plataforma, fazendo deste o maior fracasso da Nintendo na história. 

Com a chegada dos consoles da nova geração, com ainda mais capacidade de 

produzir gráficos realistas e sistemas de jogo para acompanhar essa tendência, o que o 

Switch apresentou em termos de processamento poderia ser um outro fracasso para a 

Nintendo, mas, ao contrário desse prognóstico, a demanda por ele tem sido grande e o 

apoio das outras produtoras de jogos também. Sem oferecer o que o público parecia 

querer em termos de processamento bruto, apenas aperfeiçoando seus controles com 

sensor de movimento (sem criar algo novo) e fazendo um console híbrido entre o fixo 

para jogar na TV e o portátil (mercado que domina), a Nintendo conseguiu oferecer ao 

mercado algo desejável que talvez nem ele soubesse que queria. 

Existe uma explicação plausível para isso dentro dos aspectos mercadológicos 

e ténicos: com a grande complexidade atual dos jogos realistas e imensos, formou-se um 

movimento forte de valorização de uma estética e de mecânicas de jogo antigas, retrô, 

terreno em que a Nintendo reina soberana. Além disso, a empresa soube levar os seus 

mascotes e suas franquias para o ambiente tridimensioanl com bons jogos que, apesar de 

não adotarem um visual realista em histórias com temas complexos, cativaram aos 

poucos os consumidores mesmo estando em plataformas mal sucedidas, como o Wii U. 
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Com o investimento atual sendo feito em gráficos tecnicamente perfeitos e na 

busca da realidade virtual, contexto em que o jogador submerge no jogo e adentra um 

mundo novo, algo que evoca e visão de Baudrillard (2000) sobre o futuro desejado pela 

humanidade de substituir o real pela sua cópia virtual criada pela tecnologia, a Nintendo 

ousa apontando para a sua tradição e investe em gráficos cada vez mais estilizados, e 

tecnicamente perfeitos, e no aprimoramento da realidade aumentada, que mantém o 

jogador em contato com o espaço físico e projeta nele, através de dispositivos 

tecnológicos, conteúdos lúdicos para diversão. 

Essa abordagem, bem consolidada e feita com cuidado, pode ser o diferencial 

da empresa no atual embate entre filosofias distintas de videogame e talvez, até, de se 

abordar a tecnologia que conduz à virtualização do entretenimento. Consideramos, para 

o efeito do artigo, que só uma empresa como a Nintendo poderia arriscar tal movimento, 

por ser uma marca individual mais forte do que suas concorrentes Sony e Microsoft 

pelos motivos que serão explicados adiante. Por ora, julgamos necessário estabelecer as 

bases semânticas que explicam essa posição da Nintendo no mercado e tornam-na um 

bem de consumo mais perene, o que será feito no subcapítulo seguinte. 

 

Narrativas simples, imagem arquetípica 

A posição diferenciada da Nintendo como marca perante as suas concorrentes, seja as 

atuais Sony e Microsoft ou as de antes (SEGA, NeoGeo e outras), está na interação que 

ocorre entre as mecânicas de jogo que ela estabelece em suas criações e o peso relativo 

destas perante os conteúdos narrativos. Enquanto a maioria das desenvolvedoras de 

jogos contemporâneos foca-se em criar mecânicas de desafio e ação que combinem com 

os conteúdos estéticos e temáticos de seus títulos, a Nintendo foca-se na criação e no 

refinamento de suas mecânicas clássicas ao longo do tempo, apenas adicionando um ou 

outro elemento de acordo com variações estilísticas e possibilidades de cada console. 

De acordo com Peccin (2017, p. 95), todos os jogos eletrônicos são baseados 

na realização e interação constante entre apenas 5 componentes: Movimentação, Ação, 

Coleção, Aprimoramento e Personalização. Seja qual for o conteúdo temático, universo 

referencial ou gênero de um jogo, para jogá-lo será preciso que algo seja movido de 

lugar na tela, que ações aconteçam em momentos e formas estratégicas, que algum tipo 

de contagem ou acúmulo (de pontos, imagens ou o que for) aconteça como medida de 

desempenho ou prêmio, que haja uma necessidade/possibilidade de se tornar melhor no 
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jogo (seja o jogador se aperfeiçoar ou o personagem que ele controla fazê-lo) e que seja 

possível personalizar a experiências de alguma forma. 

Os jogos que oferecem realismo gráfico e narrativas complexas priorizam o 

uso de mecânicas que, mesmo divertidas e bem feitas, muitas vezes geram problemas de 

sentido para com o próprio conteúdo simbólico com que interagem. A Movimentação é 

algo de grande complexidade para ser reproduzido com fidelidade perfeita, as Ações do 

mundo real são muito mais complexas do que é possível programar em jogos e isso 

resulta em situações que parecem artificiais, a Coleção de tantos elementos acaba por se 

tornar confusa, o Aprimoramento sofre com tantas opções e possibilidades (que, ainda 

assim, não contemplam toda a riqueza do real) e a Personalização tem suas limitações 

mesmo com o poderio gráfico atual. 

Essa relação entre narrativa e jogo, mesmo que gere produtos excepcionais, 

tem problemas intrínsecos de realização não raramente são percebidos por jogadores e 

quebram, muitas vezes, o senso de imersão buscado pelo apuro audiovisual. Para que o 

realismo se mantenha, é preciso que todos os elementos sejam harmoniosos, uma vez 

que a ideia é dar verossimilhança e complexidade a algo que é imageticamente refinado, 

o que exalta mesmo pequenas falhas quando elas acontecem, e elas sempre acontecem 

pela própria natureza do ambiente virtual onde os jogos se realizam. 

Nos jogos da Nintendo, por sua vez, o foco está no próprio jogar e a aparência 

é apenas âncora para a experiência, uma justificativa para a realização das mecânicas de 

jogo. O foco da empresa está nos aspectos de Movimentação - desfinido pelo teórico de 

jogos eletrônicos, Aarseth (2000), como o principal - e de Coleção, com os mascotes 

carismáticos sempre colecionando moedas, bananas, itens mágicos e outros tokens ao 

longo de suas aventuras como forma de medir desempenho e conseguir fazer ações 

especiais ou visitar fases novas nos jogos. Essa soma simples é talhada com controles 

precisos e que deixam o sucesso ou fracasso inteiramente nas mãos dos jogadores. 

Os outros aspectos também são equilibrados dentro da experiência: enquanto 

os jogadores exploram mundos simples e lúdicos com personagens que se movimentam 

de maneira intuitiva e precisa, o jogador precisa aprender a passar por desafios cada vez 

mais difíceis, tem que realizar ações específicas para prosseguir e, como prêmio, sempre 

ganha a chance de personalizar a aparência do jogo ou seus personagens. A Nintendo, 

ainda, busca a sinergia destes elementos com a trilha e os efeitos sonoros dos jogos, que 

são lapidados para não competir uns com os outros, formando algo interativo. 
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Essa unicidade técnica, uma vez que essa abordagem pode ser encontrada em 

todos os principais jogos da Nintendo - mesmo nos de temática mais séria, como as 

franquias Metroid e Zelda –, funciona como uma espécie de agrupamento em torno da 

empresa e não dos jogos específicos. Enquanto os outros consoles têm jogos épicos e 

com narrativas poderosas, cada um com seu estilo temático e características de jogo 

independentes, a Nintendo tem um estilo próprio que perpassa todas as suas criações. O 

que acaba se destacando é mais do que um ou outro jogo ou franquia, é um jeito único 

de pensar jogos eletrônicos. 

Some-se a isso o fato de que esses jogos são criados com narrativas diretas e 

infantis, basicamente apoiados em representações simples de ícones ocidentais ou 

universais (como monstros, cogumelos, princesas, cavaleiros, castelos, macacos, 

dinossauros, bichos de pelúcia etc) e tramas pouco elaboradas de conteúdos familiares 

(salvar a princesa do monstro que a raptou usando, para isso, a ajuda de aliados e 

amigos) e é possível notar que a grande narrativa que se destaca é a da própria 

Nintendo, não de um ou outro produto. As narrativas individuais dos jogos não 

apresentam novidades, questionamentos de fórmulas ou outros elementos valorizados 

em literatura ou cinema, por exemplo, elas são apenas recursos estilísticos para permitir 

que certas experiências de jogo sejam realizadas geração de consoles após a outra. 

Apesar dessa aparente simplicidade, os conteúdos criativos são trabalhados 

para serem agradáveis, engraçados e emocionantes. As trilhas sonoras desses jogos 

costumam acompanhar o gosto de seus fãs ao longo da vida, os efeitos sonoros de cada 

ação costumam ser imediatamente reconhecíveis mesmo por quem não costuma jogar 

títulos da empresa e os personagens estilizados e simples (muitos deles com formas 

arredondadas, como Toad, Kirby e Pikachu) são comumente transformados em bichos 

de pelúcia, miniaturas e todo tipo de material físico e tátil. 

Essa abordagem que engloba todos os aspectos dos produtos ajuda a consolidar 

uma imagem muito forte na mente dos consumidores e fãs. Muitos jogos da empresa 

reúnem todos os seus mascotes, de várias franquias diferentes e incluindo os vilões, em 

atividades de lazer como futebol e corridas de kart com extrema facilidade e coerência 

temática, visual e de mecânicas. Esse movimento mostra tanto a assinatura da empresa 

quanto sugere, na macronarrativa marcária mais ampla, que a Nintendo é uma coisa só, 

que os personagens existem dentro de um único universo que se interliga e, não raro, até 

confraternizam, mesmo que nos jogos estejam em posições de antagonismo. 
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Todos esses fatores, quando somados, apontam para uma identidade forte e que 

transmite mesmo em detalhes pequenos os valores da empresa de diversão, amizade, 

foco na beleza e na família e leveza. Esse conteúdo supranarrativo, que intercala suas 

manifestações no real e no virtual dos jogos, é um poderoso elemento identitário em 

uma sociedade complexa como a atual. Como essa sinergia traduz-se em marca e o que 

isso significa será analisa a seguir. 

 

A marca-emocional Nintendo: discurso emocional e sensorialidade 

Como um constructo simbólico discursivo, é natural pensarmos o conceito das marcas 

como algo que moldou-se conforme as modificações da cultura ou rede discursivo-

semântica social (GEERTZ, 1973). A palavra marca denota produtos e serviços, bens 

tangíveis e intangíveis, que possuem sua origem e propriedade sinalizadas: “Uma marca 

é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que 

pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e 

diferenciá-los dos concorrentes.” (KOTLER, 2000, p. 426). 

Das primeiras marcas, objetos fabricados pelo homem pré-histórico (PEREZ, 

2004) até os complexos constructos marcários pós-modernos, houve um progressivo 

caminho de densificação das trocas comerciais. Técnicas se tornaram tecnologias de 

produção conjuntamente com as transformações da ordem dos sentidos, discursos e 

imaginários, em suma, a rede semântica na qual estamos imersos enquanto sujeitos. 

Como um fenômeno social, o consumo não aparta-se dos discursos e imaginários dos 

quais emergiu e, de maneira dialógica, afeta-os simultaneamente, legitimando e criando 

pontos de ruptura com a cultura a todo instante em que é operado pelos sujeitos sociais. 

Na vigência da pós-modernidade, resumida por Bauman (2007) sob o termo de 

Modernidade Líquida, os discursos de hibridização, fluidez, aceleração do tempo e  

dissolução do espaço são concomitantes a novos formatos do consumo. Na hibridização, 

símbolos e discursos de várias origens culturais são mixados e sobrepostos em uma 

esteira industrial, com velocidade inédita de produção e consumo. Nesse frenético ciclo 

em que a pausa é o maior temor, recebemos doses contínuas de prazer, estímulo, afeto e 

reconhecimento, uma identidade perante a fragmentada existência dessa era líquida. 

Não é exagero dizer que o consumo torna-se o propósito de vida e destino final 

dessa sociedade. Mais que uma mera prática de uso e descarte, ele adquire novo sentido, 

renomeado de consumismo (BAUMAN, 2007) e hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2006).  
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Defendemos a posição de que tal centralidade deve-se não apenas à frequência 

com que o consumo é praticado, com dispersão de conteúdos simbólicos-discursivos 

dos bens, mas, sobretudo, à transformação de seu ato e da natureza das marcas (DALLA 

NORA, 2016). A mesma liquidez que derreteu as verdades modernas e suas meta-

narrativas, que fragmentou a noção de tempo em pedaços distantes e o espaço em 

referências virtuais moldou a natureza dos bens de consumo à semelhança humana.  

Em consonância com Baudrillard (1996), apontamos (DALLA NORA, 2016) 

que o significado dos bens de consumo pós-modernos, representados pelas marcas 

comerciais, é essencialmente simbólico, identificado na figura das marcas emocionais, 

mais recente forma marcária, cujo início remonta à década de 1990. 

O conceito de marcas emocionais foi sintetizado em Gobé (2002). Ele figura 

como tema popular em obras do marketing das duas últimas décadas, tal como na teoria 

mais recente de Kotler (2010), o marketing 3.0, e em Roberts (2004), sob outro termo 

de igual sentido, as lovemarks. As nomenclaturas “marca emocional” e “lovemark” 

referenciam ao tom discursivo que apela às emoções e dá a tônica desse marketing: 

estabelecer e manter conexão emocional com consumidores para despertar-lhes uma 

“fidelidade além da razão” (ROBERTS, 2004). Esse discurso emocional, identificado 

como padrão publicitário a partir da década de 1970 (CARRASCOZA, 2004) - o marco 

da pós-modernidade para Bauman e Lipovetsky - é, em essência, um dos aspectos da 

manifestação das marcas emocionais. 

O fenômeno da virtualização do real em simulacro é sentido nessas marcas. Se 

nos primórdios da pós-modernidade as marcas, referidas pelo conceito de mercadorias-

signo por Baudrillard (1996), já não eram mais sinônimo dos produtos e serviços que 

vendiam e tinham seu sentido confundido com os discursos e símbolos atrelados à sua 

publicidade e comunicação visual, nesse estágio da pós-modernidade o significado 

marcário ultrapassa os discursos e símbolos que, de forma indireta, relacionam-se ainda 

ao produto. O exemplo de Baudrillard de relacionar um carro de luxo com o atributo da 

velocidade sem que esse possua essa característica coloca as mercadorias-signo ainda na 

seara da simulação, portanto em um plano ainda próximo do real. 

Nas marcas emocionais, entretanto, adensa-se a simbolização observada nessas 

mercadorias-signo para um patamar no qual o signo rompe com a referência original do 

produto ou serviço. Suas qualidades não são os símbolos de beleza e poder ou discursos 

de indivíduos e grupos a quem os produtos ou serviços relacionam-se, mas frutos dos 
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próprios consumidores, aqui sintetizados na entidade persona-marca. Por configurarem 

uma tentativa de simulacro (BAUDRILLARD, 1990), denominamos (DALLA NORA, 

2016) essas marcas de mercadorias-simulacro. 

Essa identidade antropomorfizada pode ser tanto uma construção anterior à 

criação da marca, feita a partir de pesquisas com consumidores e da incorporação de 

arquétipos identificados como representantes, quanto desenvolvidos a partir do que 

consagra-se como a identidade da marca, em casos de marcas emocionais anteriores ao 

estabelecimneto desse modelo marcário, como a Nintendo. Nesses casos, geralmente a 

identidade da marca é sinônimo da personalidade de seus criadores e o as gerações 

sucessórias esforçam-se para que essa “alma” permaneça. Em todos os casos, a 

identidade marcária deve manter-se coesa contra mudanças que possam arranhar sua 

imagem ou abalar sua configuração principal. 

É a partir desse DNA, sintetizado em uma cartilha ou manual de marca, que 

isso é sistematizado. Por meio desse, todas as ações da marca são previstas e orientadas, 

desde as mais imediatas - como escolha de novos produtos, linhas, parcerias com outras 

marcas, publicidade, padrão arquetetônico das lojas - até ações de longo prazo, como 

desdobramentos da marca para outros segmentos. No DNA, a marca é descrita como 

uma pessoa, dotada de valores, comportamentos, visões de mundo, crenças e expressões 

línguísticas que formam uma identidade coesa e traduzem um arquétipo central.  

De acordo com Mark e Pearson
9
, as marcas seguem com maior frequência doze 

arquétipos padrão descritos na teoria junguiana. A tabela abaixo apresenta uma breve 

descrição desses arquétipos e seu uso exemplificado em marcas icônicas: 

 

Figura 1: tabela dos arquétipos e exemplos de marcas citadas por Mark e Pearson  

Fonte: Mark;Pearson (2012, p. 27) 

 

                                                 
9  MARK, Margaret; PEARSON, Carol S. . O herói e o fora-da-lei: como construir marcas extraordinárias usando poder dos 
arquétipos. Trad.: Merle Scoss. São Paulo: Cultrix, 2012  
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Através dessa metodologia, identificamos na marca emocional Nintendo a 

antropomorfização pelo arquétipo "Inocente", também denominado "sonhador". A 

personalidade inocente experimenta o mundo por meio da fantasia, criando em torno de 

si um universo lúdico e mágico para superar as adversidades do mundo concreto. Seu 

guia é a fé na magia, na bondade e na pureza da natureza, daí sua valorização à infância 

e à juventude e sua tentativa de prolongá-las através de seu espírito. Negando a situação 

presente e muitas vezes a própria realidade, o sonhador representa, em último estágio, 

um comportamento de resistência que resgata-se o que não deveria ter se perdido. 

A Nintendo pode ser considerado uma grande representante desse arquétipo 

marcário. Sua resistência é a recusa em abandonar o real e aderir ao simulacro total, no 

caso a realidade virtual dos mais modernos consoles de jogos eletrônicos. Como uma 

persona saudosista, ela busca manter os jogos como divertimento compartilhados, com 

possibilidades virtuais que acrescentam efeitos aos jogos, mas que não os retirem do 

ambiente externo. O virtual está ali para efeito de magia e não deve sobrepor a realidade 

com as pesadas cortinas do simulacro. 

A sensorialidade, uma manifestação característica das marcas emocionais, é 

especialmente explorada nas marcas que tem esse arquétipo como matriz identitária. Os 

sentidos, que não são racionalizáveis, tornam-se via expressa para os sentimentos, daí 

serem armas recorrente dessas marcas. Como uma marca emocional, a Nintendo explora 

as múltiplas associações sensoriais, transmitindo seu lema de sentir o mundo através da 

imaginação. A escolha de trilhas sonoras e personagens icônicos que remetem à infância 

de muitos, com sons suaves e cores e traços infantis mesmo em jogos cuja temática não 

enquadra-se em infantil, entre outros elementos, demonstram o apelo dessa marca à 

construção de um universo quimérico, exemplificado nas imagens a seguir: 

 

 

Imagem 2: Cena do novo jogo Yoshi Wolly World, com previsão de lançamento para 2018 (à esquerda). 

Disponível em: http://games.tecmundo.com.br/yoshi-s-woolly-world/analise.htm, acesso em julho de 

2017. 

Imagem 2: Cena do jogo Seasons of Heaven, previsto para 2018 (à direita), acesso em julho de 2017. 

 

http://games.tecmundo.com.br/yoshi-s-woolly-world/analise.htm
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brinquedo. 

Segundo Mike e Pearson (2012), o lema da personalidade arquetípica ingênua é 

“Somos livres para sermos nós mesmos". Podemos identificar na Nintendo essa atitude 

autêntica e, de certo modo, de resistência através de algumas de suas decisões: manter 

personagens antigos, como Mario e Donkey Kong, em uma época de consumismo e 

intensa renovação de narrativas e franquias; manter-se fiel à sua escolha estética e aos 

sistemas de jogo que a tornaram famosa; continuar tratando jogos como diversão e não 

obras de arte; promover o consumo de itens de coleção físicos; investir em estéticas de 

aparência antiga e temáticas tradicionais, mesmo que com adaptações; não se encantar 

com o aspecto racional dos números de desempenho gráfico; investir, como anunciado 

recentemente, na construção de um parque de diversões temático; entre outras. 

Por todos esses aspectos, acreditamos que o sucesso da Nintendo possa ser 

explicado pelo fato de ela traduzir o consumo emocional pós-moderno mantendo-se fiel 

a suas forças e manifestando plenamente sua identidade com seu discurso emocional e 

sinestesia, conseguindo conexão afetiva significativa com seus consumidores. A marca 

Nintendo é maior do que cada uma dos seus jogos individuais, eles são apenas o que ela 

está fazendo em cada época e geração de consoles e não o que ela é. Mesmo que sejam 

produtos menos inspirados ou com fraquezas perante os concorrentes, eles são capazes 

de evocar memórias, segurança, afeto e admiração por parte de seus fãs de uma forma 

que sequer compete com as outras marcas, é algo que pode se somar ou ser fruído em 

um nível separado e próprio. Isso permite que a Nintendo corra riscos e, eventualmente, 

seja inclusive capaz de mudar as regras da indústria da qual faz parte e da cultura geral. 

 

Conclusão 

A Nintendo é capaz de se manter na competição do mercado de videogames por causa 

de sua natureza de marca emocional, mantendo-se relevante mesmo sem investir em 

dispositivos de poderio semelhante ao de suas concorrentes ou entregar muitas coisas 

que elas se esforçam para implementar. O consumo de seus produtos e, em nível maior, 

de sua marca é constante por causa de uma construção identitária coerente em todos os 

aspectos de seus produtos, que são supervisionados de perto por equipes de controle de 

qualidade e proteção de propriedade intelectual. Não existe o medo do spoiler de suas 

tramas simples ou mesmo de lucro indevido com seus jogos - uma vez que mesmo 
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protetiva como se mostra ela é a única a nunca ter processado hackers - mas o de que 

seu mundo e sua visão para ele sejam representados de maneira errônea, sem qualidade.  

Mesmo estando em uma indústria de alta tecnologia e marcada pela inovação, 

sendo uma empresa inovadora e muito fértil na pesquisa e lançamento de tecnologias, a 

Nintendo ainda se comporta como uma corporação de tempos passados, funcionando 

em meio a segredos de produção, controle rigoroso de qualidade, supervisão acirrada de 

fornecedores e parceiros, acúmulo/produção de uma grande quantidade e variedade de 

bens materiais de consumo. Sua escolha de não investir na realidade virtual e apostar na 

realidade aumentada, com tudo o que isso implica, é uma forte indicação de sua recusa 

em mergulhar no ciclo de dissolução. Todas essas características fazem dela uma clara 

marca emocional que atua na cultura contemporânea na resistência à liquefação dos 

laços humanos, à hibridização das experiências e outros fenômenos pós-modernos. 

Por se caracterizar como uma entidade praticamente anacrônica e que se refaz a 

cada ciclo de sua indústria em cima dos mesmos valores e temas, a Nintendo pode fazer 

o que as suas concorrentes não podem e talvez nem queiram: escolher conscientemente 

manter-se no passado, mantendo-o vivo e ativo e buscando aperfeiçoar o que de bom 

havia nele com todas as melhorias que as novas tecnologias permitem. Outras empresas 

seriam crucificadas se adotassem tal postura, mas isso é exatamente o que se espera de 

uma empresa com a estética, a mensagem e as práticas da Nintendo. 

Por fim, esse artigo pretende deixar em aberto a provocação geral de que essa 

postura adotada pela Nintendo talvez seja recorrente e possível de se observar em várias 

marcas emocionais, especialmente nas lovemarks. Marcas como Melissa, analisada por 

Dalla Nora (2016), Chanel, Apple, Disney, Coca Cola, McDonalds e outras de patamar 

aproximado têm um perfil semelhante de promover tradição e inovação em movimentos 

anacrônicos, mantendo a lealdade e o amor de seus fãs por décadas e, mais importante, 

de tanto serem capazes de mudar as regras de seus mercados quanto de servirem como 

ícones identitários ao redor dos quais gravitam os sujeitos pós-modernos. 

Talvez as marcas emocionais genuínas sejam os novos deuses da humanidade, 

num sentido importante como estes eram para os gregos: entidades maiores do que a 

vida que serviam para explicar a complexidade do mundo em que se vive. Isso não vale 

para as marcas artificialmente criadas pelas doutrinas de marketing e do branding, essas 

são tal qual golens e frankensteins, com a semelhança da vida mas sem sua ânima. As 
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marcas emocionais talvez sejam a manifestação do homem na cultura em espectro maior 

e, por isso, fundamentais para entender a alma do homem contemporâneo. 

 

REFERÊNCIAS 

AARSETH, Espen: “Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games” in 

Markku Eskelinen and Raine Koskimaa  (eds.) Cybertext Yearbook 2000, University of 

Jyväskylä, 2000. 

BAUDRILLARD, Jean. Seduction. Trad. para o inglês de Brian Singer. Montreal: New World 

Perspectives, 1990. 

____. The System of Objects. Trad. para inglês de James Benedict. Nova York: Verso, 1996. 

____. The vital illusion. New York: Columbia University Press, 2000. 

BAUMAN, Zrgmunt. Consuming life. Oxford: Polity Press, 2007. 

CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e Sensibilidade no Texto Publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

DALLA NORA, Liessa Comparin. EU-MARCA: as tecnologias do imaginário e as marcas 

emocionais nas construções identitárias. 2016. 171 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação 

Social) – Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

2016. 

FORSTER, Winnie. The encyclopedia of game machines: consoles, handhelds & home 

computers 1972-2005. Variant Press, 2005. 

GEERTZ, Clyford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973. 

GOBÉ, Marc. A emoção das marcas: conectando marcas às pessoas. Rio de 

Janeiro: Campus, 2002. 

KOTLER, Philip. Marketing 3.0: As forças que estão definindo o novo marketing centrado 

no ser humano. Tradução Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro : Elsevier, 2010.  

____. Administração de marketing. São Paulo: Pearson Brasil, 2000. 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 

Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

PECCIN, M. P.. Cultura de consumo e virtualidade: problematizaçoes em torno dos jogos 

eletrônicos. 2017. 128 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Faculdade de 

Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2017. 

PEREZ, Clotilde. O signo da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2004. 

ROBERTS, Kevin. Lovemarks: o futuro além das marcas. Tradução de Mônica Rosemberg 

Imprenta. São Paulo : M. Books, 2004. 

 

 


