
O que aprendemos com Round 6?



Somos uma empresa que trabalha o tempo todo com informação,
olhares inquietos e sempre pelo ponto de vista do consumidor.

Há mais de 13 anos no mercado, construímos um ativo único com
conteúdo qualificado, ferramentas proprietárias para aplicação em
diversos projetos e diagnóstico, e análises feitas por profissionais
com mais de 20 anos de know how.

Acompanhamos todas as evoluções de público, atualidades e
comportamentos transversais de gerações sem esquecer da base
de conteúdo consistente que todo projeto precisa.

Realizamos desde pesquisa de vocação até experiências do
consumidor com as marcas.

Otimizar custos e buscar alternativas com novos caminhos é o que
sabemos fazer de melhor para um resultado assertivo e claro.

O ser humano é o 
protagonista do 
mercado, sempre.

Qualquer tipo de informação só
é válida se contextualizada.

Seja no momento de consumo,
na rotina dos consumidores, na
expectativa política ou
financeira do país.

Essa conexão é o que faz um
dado ser útil e seu uso ter
relevância para o objetivo
desejado.

Olhar atentamente os detalhes e
explorar os “pontos cegos”
amplia conhecimento e gera
novos insights.

PESQUISA  | PLANEJAMENTO | RELACIONAMENTO | DESK RESEARCH | TENDÊNCIAS



Nossos clientes nessa jornada.



Está pesquisa contém spoiler!



PESQUISA 
QUANTITATIVA

3020 iniciadas
1096 respostas (assistiram Round6)
Amostra (95% de significância com 2,96% de margem de erro)

Painel digital 
Forma de aplicação

14 e 18 de outubro 2021
Período

Brasil 
Cobertura



18+ anos
15% até 25 anos. 34% 26 a 35 anos. 34% 36 a 45 anos. 14% 46 a 55 anos. 3% 56 anos ou mais.

Gênero
49,8% Masculino. 49,6% Feminino. 0,6% Outros.

Estado civil
52,5% Casado/União estável. 40,9% Solteiro. 5,7% Divorciado. 0,9% Viúvo.

Região
54,3% Sudeste. 16,7% Sul. 14,2% Nordeste. 8,1% Centro-oeste. 6,7% Norte.

Renda familiar
24,8% até R$3.000,00. 26,1% de R$3.001,00 a R$6.000,00. 
17,1% de R$6.001,00 a R$10.000,00. 9,5% de R$10.001,00 a R$15.000,00. 
4,4% de R$15.001,00 a R$20.000,00. 5,7% mais de R$20.001,00. 12,5% prefiro não responder.P
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O BRASILEIRO



Você tem alguma dívida financeira de alto valor que não consegue pagar?

ENDIVIDAMENTO
“CONTROLADO”
Apesar de sabermos que o endividamento do 

brasileiro aumenta, agravado pelo covid-19, a 

maioria dos entrevistados afirmou não acumular 

dívidas que não consigam quitar. 

Sim

Não

28%

72%

Você tem alguma dívida financeira de alto valor 

que não consegue pagar?



Você já fez algo que prejudicou alguém por dinheiro? Não se preocupe, suas respostas são totalmente anônimas.

NÃO 
LEMBRO

SIM

Você já fez algo 
que prejudicou 
alguém por 
dinheiro? 
Não se preocupe, suas respostas 
são totalmente anônimas.

5%

3,8%

91,2%
NÃO



Você concorda ou discorda das frases abaixo?

BOTTOM2BOX
(Discordo + Discordo totalmente)

89,8%

88,6%

78,6%

73,1%

83,7%

46,4% 41%

O mundo está cada vez mais ambicioso e cruel.

A ganância transforma as pessoas em seres humanos ruins.

Existem pessoas que são más por natureza e nada pode mudar esse 
comportamento.

Ninguém é 100% bom, todo mundo fez ou fará algo de ruim para alguém 
em um momento da vida.

As pessoas são boas, mas a sociedade e o sistema capitalista os corrompem.

Vale tudo por dinheiro.

TOP2BOX
(Concordo + Concordo totalmente)

NÃO É FÁCIL
VIVER HOJE EM DIA
Existe um pessimismo e uma descrença nas pessoas, a natureza humana e 

fatores externos acabam transformando as pessoas.

O que salva é saber que dinheiro não vale tudo.



SOBRE ROUND 6



Você assistiu a série Round 6 da Netflix? (Também chamada de Squid Game, no original)

40,6%
SIM

59,4%
NÃO

Você assistiu a série 
Round 6 da Netflix? 
(Também chamada de Squid Game, no original)



Em relação a serie Round 6, você:
Por que parou de assistir?

40,6%
SIM

3,4%

85,6%

11,0%

Parou de assistir

Já assistiu todos os episódios

Ainda está assistindo

Em relação a serie Round 6, você:

GRANDE AUDIÊNCIA
JÁ MARATONARAM A SÉRIE
Não foi diferente no Brasil, o sucesso de Round 6 é uma realidade. 

A grande maioria que viu a série, já assistiu toda a história.

15%

10%

30%

35%

40%

Outro

Meu emocional ficou abalado

Achei muito violento

Não gostei do enredo

Não tem nada a ver comigo

Por que parou de assistir?



Você gostou da série Round 6?

Você gostou da série Round 6?

83,7%
SIM

16,3%
NÃO



74,7%

25,3%

Viver a vida com uma dívida muito grande e não correr riscos.

Arriscar sua vida para ter dinheiro e viver a vida tranquilamente.

Se tivesse que escolher uma das duas opções abaixo, qual escolheria?

Você participaria de um jogo do tipo Round 6 na vida real?
Se tivesse que escolher uma das duas opções abaixo, qual escolheria?

6,7%

81,0%

12,3%

Sim Não Não sei

Você participaria de um jogo do tipo 
Round 6 na vida real?UMA REALIDADE

DISTANTE?!
A MAIORIA não participaria de um jogo parecido na

vida real, contudo, 25% afirmam que se arriscariam,

para ter dinheiro e uma vida tranquila, a pergunta

que fica é “O quanto se arriscariam?”



O comportamento antiético 

de alguns personagens

As cenas em que os 

personagens morrem

A história do sofrimento 

dos personagens

Ver como brincadeiras 

infantis viraram cenários 

de morte

49,1%

O que mais te causou desconforto ao assistir a série?

Não tive nenhum 

incomodo ao assistir

O que mais te causou desconforto ao assistir a série?

26,7% 26,7% 20,9% 19,0%



Com qual personagem do Round 6 você mais se identifica?

23,6% 19,1% 13,0% 18,9%

4,2% 4,0% 0,9% 0,2%

Com qual 
personagem 
do Round 6 
você mais se 
identifica?



Quais você acha que é uma pessoa boa? Você pode escolher mais de um. Quem mereceria ganhar o prêmio? Você pode escolher mais de um. 
Quem é vilão na série? Você pode escolher mais de um. Quem merece morrer? Você pode escolher mais de um.

Ali Abdul

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

Seong Gi-Hun

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

78,9%

72,3%

56,3%

51,1%

1,1
%

0,5%

2,3%

1,4%



Hwang Jun-Ho

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

Sae-Byeok

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

54,2%

11,9%

48,6%

59,2%

3,9%

2,2%

1,8%

0,7%

Quais você acha que é uma pessoa boa? Você pode escolher mais de um. Quem mereceria ganhar o prêmio? Você pode escolher mais de um. 
Quem é vilão na série? Você pode escolher mais de um. Quem merece morrer? Você pode escolher mais de um.



Cho Sang-Woo

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

Han Mi-Nyeo

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

46,4%

36,0%

17,1%

29,5%

4,0%

6,7%

2,8%

2,6%

Quais você acha que é uma pessoa boa? Você pode escolher mais de um. Quem mereceria ganhar o prêmio? Você pode escolher mais de um. 
Quem é vilão na série? Você pode escolher mais de um. Quem merece morrer? Você pode escolher mais de um.



Jang Deok-Sun

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

Oh Il-Nam

Merece ganhar o prêmio

É uma pessoa boa

É o vilão da série

Merece morrer

61,9%

61,2%

65,6%

34,9%

Quais você acha que é uma pessoa boa? Você pode escolher mais de um. Quem mereceria ganhar o prêmio? Você pode escolher mais de um. 
Quem é vilão na série? Você pode escolher mais de um. Quem merece morrer? Você pode escolher mais de um.

0,9%

1,1%

8,2%

4,9%



Você acha que a história contada na série é muito diferente da realidade que vivemos?

83%
NÃO acham que a história contada na série é 
muito diferente da realidade que vivemos.



Você teve empatia pelos jogadores apesar de estarem ali por dinheiro?

90%
Tiveram empatia pelos jogadores 

apesar de estarem ali por dinheiro



14%
SE sentiu mal ou teve pesadelos após 

assistir a série.

Após assistir a série você se sentiu mal ou teve pesadelos?



Qual foi a cena ou episódio foi mais impactante para você?

“A primeira brincadeira, da boneca, pois não imaginava que seria tão cruel, e quando vi a mãe do protagonista morta também, pois ele não se
preocupou em auxiliá-la antes de voltar ao jogo, deixar alguém avisado sobre ela.”

“A série inteira. Difícil escolher uma coisa só, desde o abandono parental, maus tratos com mais velhos, pouca chance para pessoas, descaso social e
o jogo mortal em si, a trama da venda dos órgãos. Mas a morte do Ali me marcou muito.”

“A traição de dos personagens do jogo em dupla.”

“Contrabando de órgãos , foi a parte mais pesada da serie ao meu ver, a forma como os mortos eram tratados como mercadoria.”

“O episódio em que o protagonista não consegue comprar uma refeição para a própria filha.”

“Os VIPs se divertindo com mortes.”

“Saber quanto ganhador acabou sozinho, sem mãe que morreu, sem filha que foi embora e sem amigo que também morreu.”

“Descobri quem era o dono do jogo.”

Cenas mais impactantes



Na sua opinião, o Round 6 serviria como uma metáfora para o que?

7,8%

8,5%

0,4%

4,3%

5,1%

17,9%

23,5%

37,0%

38,3%

46,0%

46,2%

Nada/não se aplica

Outro (o que?)

O Natal na minha casa

O ENEM/vestibular

Os traumas de infância

A câmara dos deputados

A falta de vagas de emprego

A rotina de trabalhar até morrer

O mundo dos negócios

A disputa de classes

A avareza das pessoas

Na sua opinião, o Round 6 serviria 
como uma metáfora para o que?



Na sua opinião, o Round 6 serviria como uma metáfora para o que?

7,8%

8,5%

0,4%

4,3%

5,1%

17,9%

23,5%

37,0%

38,3%

46,0%

46,2%

Nada/não se aplica

Outro (o que?)

O Natal na minha casa

O ENEM/vestibular

Os traumas de infância

A câmara dos deputados

A falta de vagas de emprego

A rotina de trabalhar até morrer

O mundo dos negócios

A disputa de classes

A avareza das pessoas

Na sua opinião, o Round 6 serviria 
como uma metáfora para o que?

“Programa de auditório.”

“Desumanização dos endividados.”

“O dinheiro não é a solução para seus problemas.”

“O tédio de quem tem tudo que o dinheiro pode comprar.”

“A mídia nojenta que ganha mundos de dinheiro enquanto os participantes de programas fazem de tudo por merreca.”

“Abandono parental e com os mais velhos, descaso social e falta de igualdade social.”

“Apenas um exagero do paralelo de nossas vidas. Muitas vezes são destruídas por escolhas erradas.”

“Um sistema igualitário onde todos tem a chance de ganhar e perder.”

“Pra mim a série retrata o quanto o capitalismo está enlouquecendo a todos, a
pandemia mostrou muito como esse sistema é excludente e o quanto precisamos
encontrar uma formamais justa de viver.”

“Principalmente ao sistema, pude interpretar durante a parte final da série que os
mais poderosos emais ricos veem tudo como entretenimento e diversão, enquanto os
de classe inferiores e pessoas pobres literalmente lutam para sobreviver.”



Você vê alguma relação entre Round6 com os realities BBB e A Fazenda?
E você vê alguma relação entre Round6 com The Walking Dead?

51,4%

41,7%

6,8%

Sim Não Não conheço Big Brother Brasil/A Fazenda

Você vê alguma relação entre Round 6 com os realities BBB e A Fazenda?

21,1%

54,4%

24,5%

Sim Não Não conheço The Walking Dead

E você vê alguma relação entre Round 6 com The Walking Dead?



O que você faria com R$210 milhões (45bilhôes de Wons, prêmio do jogo de Round 6)?

61,2%
Viajaria pelo mundo

59,8%
Pagaria todas 
as contas

57,6%
Ajudaria todos meus 
familiares e amigos

57,3%
Ajudaria uma 
instituição de 
caridade

46,4%
Empreenderia/
construiria uma 
empresa

O que você faria com R$210 milhões? 
(45 bilhões de Wons, prêmio do jogo de Round 6)

TOP FIVE 
ESCOLHAS



A grande 
mensagem 
da série 68%

As pessoas são capazes de coisas 
horríveis por dinheiro

Na sua opinião, qual é a grande mensagem da série?



O que você mais gostou na série Round 6?

O que mais gostaram na série Round 6

“A forma crua como as relações humanas são mostradas. Sem muita maquiagem, sem pieguices.”

“Amizade entre alguns jogadores. Pessoas que eram boas apenas estavam desesperadas.”

“Como mesmo num jogo de força surgiu uma amizade verdadeira com alguns personagens.”

“Da fragilidade e humanidade dos personagens e do roteiro menos padronizado hollywoodiano.”

“Do contexto, apenas das dificuldades da vida, dinheiro não é tudo, não vale apena morrer por dinheiro.” 

“Dos personagens, são complexos. Ninguém é completamente bom.”

“Levar o conceito de reality show ao extremo.”

“O incômodo que ela nos causa quando nos faz refletir sobre a vida.”

“Praticamente de tudo, se tivesse uma segunda temporada eu assistiria.”

“Que apesar de terem um destino trágico, ainda restava um pingo de humanidade em alguns jogadores.”

“Que mesmo naquela situação as pessoas (algumas) queriam fazer o certo.”

“Trás uma mensagem real do mundo em que vivemos, mesmo que seja horrível de aceitar.”

“Que mostra todos os lados. Pra mim não tem vilão ali. É um jogo de vida ou morte que todos escolheram jogar. A moral que alguns querem 
pregar não faz muito sentido se você tá apostando a vida ali e no final só vai sobrar um. Errados estão todos por terem aceitado.”



Aprendizados Round 6



Algumas séries ganham espaço pela qualidade da produção, roteiro clássico, ou presença de celebridades de

destaque junto a seu público alvo. Mas em um mundo de múltiplas opções de entretenimento, mesmo a melhor

obra dentro de um gênero acaba limitada principalmente ao público de seu gênero específico. É difícil imaginar

que a melhor comédia romântica possa despertar o interesse daqueles que desgostam do gênero, ou que os

alheios a ficção científica peguem uma série de exploração do espaço para acompanhar.

É aí que aparece o sucesso das criações transversais, outliers que atraem pela curiosidade ou por tratarem de

assuntos universais e portanto capazes - ainda que por um breve momento - de atrair diferentes públicos e assim

conseguir somar uma audiência tão relevante quanto inesperada.



A discrepância social crescente, o endividamento da população, a ausência de ética e a isenção de

responsabilidade são assuntos comuns nos jornais e na rotina de hoje, fazendo deles fatores em comum a

qualquer pessoa em busca de entretenimento.

Isso pode ser visto através de uma das maiores unanimidades da pesquisa: 82,6% enxergam que a realidade da

série não é tão diferente da realidade atual.

Ajuda na audiência, logicamente, que 83,7% dos espectadores disseram ter gostado da série.



Além das metáforas óbvias como avareza (46%) e luta de classe (46%), a alusão ao mundo dos negócios (38%), a

rotina de trabalhar até morte (37%) e a falta de vagas de emprego (24%) também foram citadas.

Metade (51%) ainda acredita que existam semelhanças entre a ideia da serie e reality shows como BBB e A Fazenda

- uma correlação mais tangível com a sociedade - enquanto apenas 21% consideram Round semelhante a séries

como The Walking Dead, apesar de ambas tratarem de sobrevivência mútua vs individual numa situação de

suspensão anormal do envelope social.



Também é interessante ver como (quase) todo mundo se enxerga como o herói de sua história. Quando

perguntamos "quem é o vilão", o número mais comum é que absolutamente ninguém que se identifica como um

personagem escolha aquele mesmo personagem para vilão... com exceção de Oh Il-Nam, onde um terço dos

entrevistados que se identificam com ele escolheram ele mesmo como o vilão da trama. Dado seu papel no roteiro,

é fácil de entender por quê.

E sobre quem merecia morrer, não é de espantar que os nomes mais vilanizados sejam também os mais

escolhidos. O que espanta é que, na posição de imperador, a Arena do Brasil não com areia limpa muito tempo:

apenas 31% acha que ninguém mereceria morre, ou seja, dois em cada três entrevistados tem pelo menos um

nome na boca. BRutal!



Ligia Mello
(11) 99261.2209

ligia@lehibou.com.br

mailto:ligia@lehibou.com.br

