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ma indústria em que 74,4% 
das empresas no Brasil fa-
turaram menos que R$ 240 

mil reais durante todo o ano de 
2013. Essa mesma indústria, no en-
tanto, tem seus produtos consumi-
dos por 61 milhões de internautas 

brasileiros e promove campeona-
tos com prêmios de até R$ 60 mil 
reais. O mercado de games é al-
tamente globalizado, competitivo 
e dinâmico, mas ainda enfrenta 
desafios de crescimento quando o 
assunto é jogos pagos.

A indústria de jogos é caracte-
rizada pela capacidade de inovar, 

incorporar novas tecnologias e de-
senvolver produtos criativos. Ela 
emprega desde programadores 
de computação, engenheiros de 
software e animadores até desig-
ners, roteiristas e compositores de 
música. Segundo o mapeamento 
da indústria brasileira e global de 
jogos digitais, realizado pelo Nú-

Quando a brincadeira 
vira lucro

Gabriela ruddy

A indústria de videogames já começa a se consolidar como uma 
das mais lucrativas da área de entretenimento no mundo, e o 
Brasil busca formas de se tornar expressivo no setor. Mas quais 
são os nossos obstáculos para chegar lá?

Uma das maneiras que as produtoras de videogames têm de lucrar é com a venda de produtos paralelos relacionados 
ao universo dos jogos
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cleo de Política e Gestão Tecnoló-
gica da Universidade de São Paulo 
(USP), eles são profissionais espe-
cializados e de diversas naciona-
lidades. As estatísticas mostram 
que 77% são graduados e 33% 
pós-graduados.

De acordo com a Pricewaterhou-
seCoopers, uma das maiores pres-
tadoras de serviços profissionais 
do mundo na área de auditoria e 
consultoria, os jogos de consoles 
ainda são a maior fonte de recei-
ta para o setor, mas há uma taxa 
de crescimento maior entre jogos 
desenvolvidos para dispositivos 
móveis. A estimativa é de que em 
2016 os jogos on-line já arreca-
dem mais do que os consoles. 

A consultora apontou ainda que 
o mercado mundial de jogos ele-
trônicos movimentou US$ 74 bi-
lhões em 2011. A estimativa é de 
que ele ultrapasse US$ 82 bilhões 
em 2015, com uma previsão de 
crescimento de 7,2% ao ano até 
2017, o que o colocará à frente 
das indústrias fonográfica e cine-
matográfica. 

O principal mercado de games 
é a Ásia, seguida pela Europa e 
pelos Estados Unidos, enquanto 
a América Latina tem participa-
ção de somente 2% no mercado 
mundial. 

Nos Estados Unidos, uma das 
soluções encontradas para supe-
rar essas questões foi o crowdfun-
ding, uma proposta de financia-
mento coletivo de projetos. Um 
exemplo é o site Game Launched, 
que foi criado com o objetivo de 
dar visibilidade às propostas para 
que elas encontrassem possíveis 
financiadores. Hoje, o site tem 120 
mentores de diferentes nacionali-
dades, que ajudam a por em práti-
ca as ideias ofertadas.

O mercado no Brasil
O pólo pernambucano de de-

senvolvimento de tecnologia, 
Porto Digital, foi criado em 2000 
e abriga empresas como a desen-
volvedora de softwares Thought 
Works. Outra companhia que es-
colheu ficar fora do eixo centro-
-sul do país foi a Samsung, que 
inaugurou esse ano, em Manaus, 
o primeiro estúdio de games da 
companhia fora da Coreia do Sul, 
o Black River. 

Na busca por tornar o Brasil mais 
competitivo no setor, em feverei-
ro de 2014 o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) desenvolveu um 
relatório com propostas de políti-
cas públicas direcionadas à indús-
tria brasileira de jogos eletrônicos. 
A pesquisa ressaltou que uma das 
dificuldades enfrentadas é a ob-
tenção de crédito pelas empresas 
de micro e pequeno porte, que 
são maioria nesse setor. 

Outro entrave para o crescimen-
to desse mercado no país é a falta 
de confiança dos investidores no 

financiamento de ativos intangí-
veis, como despesas de desenvol-
vimentos e comercialização, já que 
o resultado tem altos riscos e não 
apresenta garantias reais segundo 
o BNDES.

Além dessas dificuldades, a in-
dústria também se depara com 
problemas no ambiente de negó-
cios, pois não tem um sistema es-
pecífico de regulamentação, já que 
está em uma zona de convergência 
entre as áreas de produção cultural, 
de software e de entretenimento.

Os consoles ainda são a maior fonte de renda no universo dos games, mas 
eles vêm perdendo espaço para os jogos mobile. 

O Brasil é um dos países que mais 
consome jogos piratas. 
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O lado do consumidor
Grande parte dos gastos de pro-

dução dos games vem do custo da 
primeira cópia, pois, a partir dela, 
os valores são basicamente de re-
produção e distribuição. O cresci-

mento da inter-
net facilitou o 
acesso a down-
loads ilegais, 
mas, além das 
cópias baixadas 
em casa, os ga-
mes oficiais tam-
bém competem 
com as cópias 
piratas físicas, 
vendidas pelos 
“camelôs”.

  De acordo 
com comerciantes ambulantes 
do Saara, comércio popular no 
Centro do Rio de Janeiro, os jo-
gos mais vendidos no mercado 
ilegalmente são os lançamentos, 
principalmente aqueles que são 

novas versões de nomes já conso-
lidados no mercado, como os da 
série Grand Theft Auto e os jogos 
da série Fifa. Em termos compa-
rativos, uma cópia oficial do jogo 
Grand Theft Auto IV para Xbox 
360, que chega a custar até R$ 
99,90 em uma loja especializada, 
pode ser comprada por apenas 
R$ 20 na versão pirata.

Um ambulante que vende có-
pias ilegais no Saara e pediu para 
não ser identificado afirma faturar, 
em média, R$ 800 por mês com as 
vendas. Ele diz que costuma ser 
procurado principalmente pelo 
público de classe média e alta. A 
informação é confirmada pela pes-
quisa realizada pelo Ibope (Institu-
to Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística) sobre o setor em 2011. 
De acordo com a enquete, 57% 
dos brasileiros da classe A avaliam 
o preço dos jogos originais como 
“muito caros” e 21% dos jogado-
res só têm cópias piratas. 

Uma alternativa encontrada 
pelos jogadores para consumir 
games de forma mais barata sem 
cair na ilegalidade são as comuni-
dades de trocas pela internet. O 
estudante de engenharia Pedro 
Emrick tem 20 anos e conta que 
começou a trocar jogos em 2012, 
por meio de grupos no Facebook.  
Ele explica que troca os games 
que não joga mais por outros que 
parecem ser mais interessantes.

– Nunca comprei piratas porque 
o meu Xbox não era desbloquea-
do. Achava muito arriscado fazer 
isso, fora que impedia você de 
jogar on-line, que depois virou a 
principal vantagem do Xbox em 
relação ao PlayStation. Além dis-
so, é contra os meus princípios.

 
Quem ganha dinheiro 
com isso?

Também existem jogadores que 
viram na diversão uma forma de 
ganhar dinheiro. É o caso do estu-

O vencedor da FIFA Interactive World Cup ganhou US$ 20 mil, além de uma viagem à cerimônia da Bola de Ouro FIFA 
2014. 

A Associação 
Brasileira de Games 

(Abragames) defende 
a inclusão da indústria 
na Lei do Audiovisual, 
que prevê incentivos 

fiscais para a indústria 
cinematográfica desde 

a década de 1990
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dante Gustavo Nascimento, de 18 
anos, que estima já ter ganhado 
em torno de R$ 25 mil com patro-
cínios e prêmios de torneios. Nas-
cimento acredita que é possível 
para um competidor se sustentar 
financeiramente, mas considera a 
profissão muito arriscada.

– Depende muito da sua produ-
ção em campeonatos, porque não 
dá pra depender do salário que as 
equipes pagam por mês. O que 
dá mais dinheiro são os prêmios.

O estudante já participou das 
equipes PlayArt Gaming e Ka-
Bum, mas conta que não preten-
de seguir na profissão.

– No momento, estou me dedi-
cando mais aos estudos, porque 
quero fazer intercâmbio, mas tam-
bém não deixo o videogame de 
lado, porque consigo ganhar um 
bom dinheiro nos campeonatos.

Outra pessoa que conseguiu 
lucrar com o hobbie dos games 
foi o estudante de direito César 
Mayer, de 21 anos. Mayer criou o 
canal no Youtube GrougaGames 
e consegue ganhar de R$ 100 a 
R$ 200 reais com o Google Ad-
senses, que coloca propagandas 
antes da exibição dos vídeos. 

Mesmo com vídeos que já so-
mam mais de 35 mil visualizações, 
Mayer explica que não pretende 
seguir uma profissão na área dos 
games. 

– O canal é uma diversão, um 
hobbie, se eu quisesse realmente 
fazer daquilo um projeto de vida, 
eu deveria me esforçar bem mais. 
Parar de estudar pra seguir isso 
não é uma opção pra mim.

Será que o Brasil 
avança para a próxima 
fase? 

Uma das soluções para fortale-

cer o Brasil no cenário mundial se-
ria o uso das linhas de crédito do 
BNDES, como o Prosof e Procult. 
Além dessa proposta, a Associa-
ção Brasileira de Games (Abraga-
mes) também defende a inclusão 
dos jogos eletrônicos na Lei do 
Audiovisual, que prevê incentivos 
fiscais para a indústria cinemato-
gráfica desde a década de 1990.

O governo pode ajudar não so-
mente no fortalecimento da pro-
dução, mas também da demanda. 
Dentre as propostas finais do re-
latório do BNDES está a inclusão 
dos jogos eletrônicos no progra-
ma “Vale Cultura”, um benefício 
de R$ 50 mensais oferecido aos 
trabalhadores com renda de até 
cinco salários mínimos para o con-
sumo de produtos culturais. 

Uma das maneiras de dar visi-
bilidade ao setor é por meio de 
eventos, que reúnem competi-
ções para jogadores, além de ro-
dadas de negócios para os pro-

dutores. O Brasil tem duas feiras 
nesse modelo, o Brazilian Inter-
national Games Festival (BIG) e 
o Brasil Game Show. Ambos têm 
edições anuais e são realizados 
na cidade de São Paulo. 

O BIG acontece no primeiro 
semestre e é voltado para pro-
dutoras independentes, enquan-
to o Brasil Game Show ocorre 
nos últimos meses do ano e con-
ta com o patrocínio de grandes 
empresas, como a EA, a Micro-
soft e a Sony. 

Apesar disso, o relatório do 
BNDES afirma que os eventos 
brasileiros contam com poucos 
recursos e os classifica como “de 
baixa visibilidade internacional”. 
A competição acirrada com o 
mercado externo pode ser resu-
mida na frase do jogador Nasci-
mento: 

– É muito arriscado. Por mais 
que você seja bom, existem ou-
tros que também são.

A 7ª edição do Brasil Game Show ocorreu entre os dias 8 e 12 de outubro de 2014

 


