Sérié dé Estudos Sétoriais ém Economia
Criativa – Gamés
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerias - CODEMGE

2020

SUMÁRIO
1

Introdução __________________________________________________________________________________ 5

2

Metodologia ________________________________________________________________________________ 7

3

Mercado de Games no Mundo ___________________________________________________________ 9
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Indústria de Games Internacional ________________________________________________________15

3.4
3.5

Comércio Internacional de Consoles _____________________________________________________21
Incentivos Governamentais ________________________________________________________________23

4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

Rio Grande do Sul _________________________________________________________________________________ 37
Pernambuco ______________________________________________________________________________________ 38
Brasília ____________________________________________________________________________________________ 39

Um Olhar Preliminar Para a Indústria Mineira de Games ____________________________40
Pesquisa Qualitativa ________________________________________________________________________43

Perfil do entrevistado ____________________________________________________________________________ 43
Cadeia de valor ___________________________________________________________________________________ 43
Perfil da empresa _________________________________________________________________________________ 44
Funding____________________________________________________________________________________________ 45
Gargalos do desenvolvimento do setor em Minas Gerais _______________________________________ 45
Associações de apoio: educação e capacitação __________________________________________________ 47
Percepção da crise do Covid-19__________________________________________________________________ 47

Pesquisa Quantitativa _______________________________________________________________________49
Perfil das Empresas Desenvolvedoras___________________________________________________________ 49
Perfil dos Profissionais Autônomos _____________________________________________________________ 63
Perfil das Instituições de Apoio __________________________________________________________________ 65
Industria Mineira _________________________________________________________________________________ 66
Atuação das Instituições de apoio _______________________________________________________________ 69
Apoio governamental ____________________________________________________________________________ 71
Perspectivas ______________________________________________________________________________________ 72

Opiniões de Especialistas ______________________________________________________________ 74
6.1
6.2
6.3
6.4

7

Estatísticas Recentes no Brasil – II Censo IBJD _________________________________________25
Políticas Governamentais __________________________________________________________________33
Inciativas em Outros Estados ______________________________________________________________37

Pesquisa Primária_______________________________________________________________________ 42
5.1

6

Empresas relevantes _____________________________________________________________________________ 18

Mercado Brasileiro______________________________________________________________________ 25
4.1
4.2
4.3

5

Impacto da Covid-19 _____________________________________________________________________________ 11
Desempenho do setor em outras crises _________________________________________________________ 13
Perspectivas para 2020 e 2021 __________________________________________________________________ 14

3.3

3.3.1

4

Desempenho Recente da Indústria ________________________________________________________ 9
Tendências e Perspectivas 2020 e 2021 _________________________________________________11

Mercado _______________________________________________________________________________________74
Associações de Apoio _______________________________________________________________________77
Desenvolvimento via Apoio do Governo_________________________________________________78
Percepção sobre Tendências para o Setor de Games__________________________________79

Conclusões e Recomendações _________________________________________________________ 81

Ceres Inteligência Financeira

2

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - 10 Jogos Free-to-Play Mais Rentáveis em 2019 ................................................................................ 10
Tabela 2 - Quantidade de empresas por faixa de receita .................................................................................... 16
Tabela 3 - Margem de EBITDA média por faixa de receita.................................................................................. 17
Tabela 4 – Faturamento Histórico e Crescimento das Maiores Empresas de Games (USD milhões) .................. 17
Tabela 5 - Maiores exportadores de consoles (US$ Milhares) ............................................................................ 22
Tabela 6 - Maiores importadores de consoles (US$ Milhares) ............................................................................ 23
Tabela 7 - Distribuição Geográfica das desenvolvedoras de jogos digitais em 2018 ........................................... 25
Tabela 8 - Desenvolvedoras formalizadas por estado - comparativo entre o I Censo e II Censo ......................... 26
Tabela 9 - Atividades realizadas por desenvolvedoras formalizadas e não formalizadas ..................................... 27
Tabela 10 - Faturamento das desenvolvedoras de jogos em 2017...................................................................... 27
Tabela 11 - Tempo de Operação das Desenvolvedoras ..................................................................................... 28
Tabela 12 - Comparação entre atividades realizadas e principal fonte de receita das desenvolvedoras .............. 28
Tabela 13 - Principal fonte de receita das desenvolvedoras formalizadas e não formalizadas por tipo de jogo .... 29
Tabela 14 - Principal fonte de receita das desenvolvedoras de jogos em 2017 segundo a plataforma de jogo .... 30
Tabela 15 - Comparativo entre a distribuição dos colaboradores por áreas......................................................... 30
Tabela 16 - Distribuição entre sócios e colaboradores nas desenvolvedoras ...................................................... 31
Tabela 17 - Regime de contratação dos colaboradores das desenvolvedoras .................................................... 31
Tabela 18 - Principais fontes de receita dos jogos das desenvolvedoras ............................................................ 32
Tabela 19 - Fontes de financiamento privado utilizadas pelas desenvolvedoras ................................................. 32
Tabela 20 - Fontes de financiamento público utilizadas pelas desenvolvedoras .................................................. 33
Tabela 21 - Empresas Desenvolvedoras por Nível de Faturamento .................................................................... 51
Tabela 22 - Distribuição das Empresas por Quantidade e Tipo de Jogo.............................................................. 53
Tabela 23 - Produção Anual por Tipo de Jogo .................................................................................................... 54
Tabela 24 - Tempo de Produção por Tipo de Jogo ............................................................................................. 55
Tabela 25 - Quantidade de Pessoas Necessárias para Produção por Tipo de Jogos .......................................... 55
Tabela 26 - Custo/Investimento Necessário para Produção por Tipo de Jogos ................................................... 55
Tabela 27 - Fatores de Dificuldade para Captar Investimento ............................................................................. 62
Tabela 28 - Principais Desafios para Acesso às Plataformas Mobile e Console .................................................. 64
Tabela 29 - Atividades Desenvolvidas pelas Instituições .................................................................................... 65
Tabela 30 - Relacionamento das Empresas e Freelancers ................................................................................. 69
Tabela 31 - Relacionamento das Instituições de Apoio ....................................................................................... 69
Tabela 32 – Avaliação¹ das Empresas: Atividades das Instituições de Apoio ...................................................... 70
Tabela 33 - Comparativo das Percepções sobre Atuação e Importância das Atividades ..................................... 71
Tabela 34 – Conhecimento sobre Editais (nº de respostas) ................................................................................ 71
Tabela 35 – Avaliação¹ das Ações do Governo .................................................................................................. 72
Tabela 36 – Avaliação¹ do Impacto da Pandemia ............................................................................................... 73

Ceres Inteligência Financeira

3

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Faturamento 2018 e 2019 e projeção 2020 (US$ Bilhões) ...................................................................9
Gráfico 2 - Jogos Digitais e Mídia Interativa (US$ Bilhões) ................................................................................. 10
Gráfico 3 – Distribuição das Empresas Desenvolvedoras por Ano de Fundação ................................................. 49
Gráfico 4 – Modelos de Negócio Praticados pelas Empresas Desenvolvedoras.................................................. 50
Gráfico 5 – Quantidade de Empresas por tipo de Estratégia de Prospecção de Cliente ...................................... 50
Gráfico 6 – Distribuição pela Participação de Capital Estrangeiro no Faturamento .............................................. 51
Gráfico 7 – Quantidade de Empresa por tipo de Jogo Produzido ........................................................................ 52
Gráfico 8 – Distribuição das Empresas² pelo Segmento de Jogo Responsável pelo Faturamento em 2019 ......... 52
Gráfico 9 – Proporção de Jogos Desenvolvidos Lançados e Não Lançados ....................................................... 53
Gráfico 10 - Fatores de Dificuldade de Acesso a Plataformas Mobile e Console (nº empresas) .......................... 56
Gráfico 11 – Distribuição dos Sócios por Tempo de Atuação no Setor de Games ............................................... 57
Gráfico 12 – Distribuição dos Sócios por Área de Formação .............................................................................. 57
Gráfico 13 – Distribuição dos Sócios¹ pelo tipo de Experiência Internacional ...................................................... 58
Gráfico 14 – Atividades Desempenhadas pelos Sócios ...................................................................................... 58
Gráfico 15 – Número de Empresas por Quantidade e Área de Colaboradores Não-Sócios ................................. 59
Gráfico 16 – Principais Motivos para Terceirização das Empresas Desenvolvedoras .......................................... 60
Gráfico 17 – Empresas Desenvolvedoras Beneficiadas por Tipo de Investimento Privado .................................. 61
Gráfico 18 - Empresas Desenvolvedoras Beneficiadas por Tipo de Investimento Público ................................... 61
Gráfico 19 – Dificuldades Internas Enfrentadas pelas Empresas Desenvolvedoras (nº de empresas) ................. 62
Gráfico 20 - Dificuldades Externas Enfrentadas pelas Empresas Desenvolvedoras (nº de empresas) ................. 63
Gráfico 21 – Ações Desenvolvidas pelas Instituições de Apoio para Networking (nº de instituições) ................... 65
Gráfico 22 – Avaliação de Forças e Fraquezas da Indústria Mineira ................................................................... 66
Gráfico 23 – Percepção¹ do Impacto no Desenvolvimento do Setor de Games em Minas Gerais ........................ 68

Ceres Inteligência Financeira

4

1 Introdução
O presente relatório tem como proposta a compreensão do estágio de desenvolvimento da indústria
mineira de jogos digitais comparativamente à indústria no Brasil e no mundo, de forma a tornar mais
claras as oportunidades de ação governamental na promoção do desenvolvimento do segmento de
games em Minas Gerais, bem como auxiliar as administradoras de desenvolvedoras e instituições de
apoio na tomada de decisões estratégicas. Ao longo do relatório foram utilizadas diversas fontes de
informação secundárias, bem como foram realizados coleta de dados primários junto aos agentes do
setor de jogos digitais de Minas Gerais. Ademais, também foram realizadas entrevistas com
especialistas em jogos digitais.
Jogos digitais – ou games - podem ser definidos, conforme Mello e Zendron (2016) como aqueles que
são baseados na tecnologia digital, em bytes ou bites. Nesse sentido, para que possam ser “jogados”,
os jogos digitais demandam um dispositivo em que são executados. Atualmente, dentre estes meios
de execução, estão: os consoles – principalmente Xbox, Playstation e Wii -, os consoles portáteis –
como o Nintendo Switch -, computadores, dispositivos móveis – smartphones e tablets -, o navegador
web, dentre outros.
Além de poderem ser analisados sob o prisma do dispositivo de execução, os jogos digitais também
podem ser categorizados por tipo de proposta: nesse sentido, os principais tipos de jogos, de acordo
com as categorias encontradas no II Censo da IBJD (Indústria Brasileira de Jogos Digitais), são os de
entretenimento, os jogos sérios e os advergames. Enquanto os jogos de entretenimento são projetados
com o objetivo de entreter e divertir o jogador, os jogos sérios e os advergames tem objetivos diferentes,
mas específicos – como por exemplo treinar/educar o jogador ou fazer uma campanha publicitária.
Quando o objetivo do jogo é o de fazer uma campanha publicitária, este é considerado um advergame,
já quando o objetivo do jogo é treinar o jogador é considerado serious game.
No que diz respeito à estrutura da cadeia produtiva de jogos digitais, pode-se dizer que esta é complexa.
No entanto, de maneira simplificada e conforme a introdução do trabalho de Mello e Zendron (2016), a
cadeia envolve os seguintes agentes: fabricantes de plataformas, desenvolvedores de jogos,
prestadores de serviços especializados, editoras - chamadas de publishers -, distribuidoras e
consumidores.
Os fabricantes de plataformas são aqueles que produzem os dispositivos – por exemplo, consoles e
PCs -, os quais os consumidores utilizam para jogar. A influência destes agentes costuma variar de
acordo com o nível de especialização de suas plataformas para jogos. Os desenvolvedores de jogos,
por sua vez, são os produtores dos jogos, podendo tanto executar todas as atividades necessárias ao
desenvolvimento, ou concentrarem-se em atividades específicas enquanto terceirizam as demais para
outras desenvolvedoras. Os produtores de serviços especializados, de acordo com Mello e Zendron
(2016), são os “estúdios de arte, de som, de animação, de dublagem, laboratórios de teste, estúdios
de captura de movimento, etc.”. As publishers são os agentes cuja atividade consiste em colocar e
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divulgar os jogos digitais no mercado. Vale dizer que muitas publishers financiam parte do
desenvolvimento de jogos de terceiros, dependendo do potencial comercial percebido. Já os
distribuidores são os agentes responsáveis pelo fornecimento de acesso do jogo aos consumidores,
como as plataformas e lojas especializadas. Por fim, o último agente da cadeia é o consumidor.
Apesar da divisão apresentada, vale dizer que, no setor de games digitais, é comum agentes
verticalizam elos da cadeia. Por exemplo, muitos fabricantes – como a Playstation – também
desenvolvem os próprios jogos, bem como atuam como publisher de jogos de terceiros.
Mundialmente, a indústria de games tem crescido de forma consistente, tendo atingido o faturamento
de US$ 120,1 bilhões no ano de 2019. Este mercado, principalmente no segmento de consoles e PC,
é dominado por grandes corporações, uma vez que envolve jogos com maior custo de produção, o que
é uma barreira de entrada para os desenvolvedores menores. No segmento de jogos para
smartphones, no entanto, as barreiras são menores, sendo mais facilmente acessado por
desenvolvedoras menores. De acordo com a empresa Statista, a App Store – plataforma de aplicativos
da Apple – ofereceu 957.390 aplicativos de jogos em 2020. Porém, estudos recentes, como o de
Zambon (2020), indicam que os jogos mobile, apesar de poderem ser desenvolvidos a menor custo,
demandam despesas cada vez mais significativas em marketing para a aquisição de jogadores, o que
pode inviabilizar o retorno financeiro de diversos desenvolvedores despreparados e/ou com baixo
orçamento.
Analisando-se a indústria no Brasil, sabe-se que esta é incipiente, sendo composta – em maior parte –
por micro e pequenas empresas: de acordo com o II Censo IBJD, 80,6% das desenvolvedoras faturou
até R$360.000,00 em 2017, sendo que 61,7% faturaram até R$ 81.000,00. Também em Minas Gerais
o panorama não é diferente e, infelizmente, o estado não se situa entre os maiores polos do Brasil,
apresentando uma posição ainda mais limitada. No entanto, o Brasil vive uma realidade dicotômica,
onde a grande maioria das empresas são de pequeno porte e enfrentam dificuldades para se manterem
operacionais, enquanto alguns casos específicos conquistam o reconhecimento internacional. É o caso
da Wildlife, que já recebeu mais de US$ 250 milhões em investimentos e está avaliada em mais de
US$ 3 bilhões, uma realidade muito distante da maioria das desenvolvedoras brasileiras.
É neste contexto que surge a necessidade de um Estudo Setorial da Indústria Mineira de Jogos Digitais,
que colete, reúna e análise informações buscando auxiliar os agentes deste segmento a destravar o
crescimento e alcançar melhores resultados. Espera-se que, com este trabalho, o leitor esteja melhor
informado para tomar decisões estratégicas e gerenciais, seja ele um administrador de uma pequena
desenvolvedora de games, um agente de políticas públicas do estado, ou um investidor interessado na
indústria mineira.
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2 Metodologia
Quanto à metodologia utilizada pelo presente estudo, optou-se por utilizar duas abordagens, sendo a
principal uma pesquisa primária, voltada aos empreendimentos do setor de jogos digitais em Minas
Gerais, que fora conduzida após a contextualização do setor de jogos digitais no mundo e no Brasil,
obtida por meio da segunda abordagem, a coleta de dados secundários.
Dentre as referências e fontes de dados secundários utilizados neste relatório, destacam-se: Fleury,
Nakano e Sakuda (2014), Mello e Zendron (2016), Albanez (2019), Zambon (2020), o II Censo da
Indústria Brasileira de Jogos Digitais, dados da pesquisa de mercado da empresa Newzoo (2018),
dados financeiros de empresas disponíveis na base de dados do Capital IQ, clippings de notícia, editais
e informações de associações. As fontes foram utilizadas, principalmente, para compreender a cadeia
de valor do setor de jogos digitais, identificar o nível de desenvolvimento de diferentes mercados e
regiões, mapear ações governamentais diretas e indiretas no setor de jogos digitais, entender o perfil
das desenvolvedoras de games no Brasil e identificar gargalos para o desenvolvimento da IBJD.
A realização de entrevistas junto a especialistas, por sua vez, buscou compreender os mesmos
aspectos mencionados no parágrafo anterior, mas restrita ao caso brasileiro. Os especialistas
entrevistados foram: Pedro Santoro Zambon, coordenador de pesquisa do projeto GamesBR; Luiz
Ojima Sakuda, co-coordenador de cursos de desenvolvimento de jogos digitais; Eliana Russi, diretora
executiva da ABRAGAMES; Alan Carvalho, coordenador de curso de jogos digitais da FATEC São
Caetano do Sul e da Faculdade Impacta; Carlos Estigarribia, gestor na LockWood Publishing Ltda.
Os instrumentos de coleta de informações do setor em Minas Gerais foram a aplicação de questionário
estruturado – com perguntas fechadas e abertas – e a realização de entrevistas com representantes
de alguns players do setor. As entrevistas foram realizadas junto a 10 desenvolvedoras, 2 profissionais
autônomos e 5 instituições de ensino/apoio. O questionário foi aplicado em 12 desenvolvedoras 1, 3
profissionais autônomos e 4 instituições de ensino/apoio.
A realização das entrevistas - junto às desenvolvedoras, freelancers e instituições de apoio - buscou
compreender aspectos das empresas e da indústria, sendo eles: a cadeia de valor de games, mercado,
perfil das empresas, financiamento, gargalos do desenvolvimento do setor em Minas Gerais,
associações de apoio, desenvolvimento via apoio governamental, tendências, impactos do COVID-19
na indústria de games.

1

Uma das empresas respondeu o questionário duas vezes, cada vez um sócio. Assim, para as questões de
percepções e opiniões foram consideradas a resposta dos dois sócios, eliminando, no entanto, a dupla contagem
gerada em alguns casos.
Ceres Inteligência Financeira
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O questionário, construído pela Ceres Inteligência Financeira, seguiu estrutura similar ao II Censo IBJD
para que houvesse base comparativa de evolução e coletou informações sobre os seguintes assuntos:
perfil dos agentes – incluindo informações, como: ano de fundação, motivação, modelo de negócio,
receita, formas de distribuição utilizadas, portfólio, recursos humanos, financiamento e principais
dificuldades (internas ou externas) – e setor de games – abordando a percepção dos respondentes
sobre a indústria mineira, dificuldades, impacto do COVID-19, atuação das instituições de apoio e apoio
governamental.
O questionário foi distribuído por e-mail e redes sociais às empresas desenvolvedoras mineiras, aos
profissionais autônomos e às instituições de apoio que foram identificadas por meio do II Censo IBJD,
de buscas na internet, de comunidades do setor e de indicações recebidas por profissionais da área.
Ao todo foram identificadas e realizadas tentativas de contato com sete instituições de apoio, quatro
profissionais autônomos e 34 empresas desenvolvedoras. Dentre as empresas, foi possível identificar
que 8 já não se encontram operacionais por meio do status da base do CNPJ ou pelos próprios sócios
das empresas, além disso, outras quatro não realizam postagem em redes sociais desde 2018. Nesse
sentido, observou-se uma adesão de 67% (49% se considerar todas as empresas) ao todo nesta
pesquisa, entre entrevistados e respondentes de questionário. O percentual de empresas que não
aderiu pode ser explicado tanto pela profundidade da pesquisa, quanto pela desmotivação de
empresas, já que várias delas não possuem atuação exclusiva em games.
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3 Mercado de Games no Mundo
3.1 Desempenho Recente da Indústria
A indústria de games tem se expandido de forma consistente pelo menos desde a década de 80.
Considerado ainda um setor incipiente, em comparação com setores produtivos clássicos, sua cadeia
de produção continua galgando espaço no mercado em diversas frentes por meio de jogos para celular,
consoles, e-sports (esportes eletrônicos) e transmissão de campeonatos de e-sports, jogos de
realidade virtual ou aumentada, jogos educativos e corporativos, entre outros.
Em 2010, a receita global gerada pelo setor era de um pouco mais de US$ 60 bilhões. Em 2019, o setor
faturou praticamente o dobro: US$ 120,1 bilhões. O forte crescimento do setor parece se sustentar em
sua constante revolução. Há dez anos, a maior parte da receita advinha da venda de jogos para
consoles e PC’s. Atualmente jogos para celular constituem a maior parte da receita do setor.
Gráfico 1 - Faturamento 2018 e 2019 e projeção 2020 (US$ Bilhões)

124,8
120,1
115

2018

2019

2020

Fonte: Superdata.

Segundo estimativas da Superdata, o setor cresceu 4% em 2019, em relação a 2018. Como já
mencionado, console e PC deixaram de ser o principal gerador de receita para o setor. Em virtude da
massificação de smartphones, jogos para celular atingem um público muito maior e consequentemente
tem um potencial de receita também muito maior.
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Gráfico 2 - Jogos Digitais e Mídia Interativa (US$ Bilhões)

Fonte: Superdata
Nota: RV: Realidade Virtual; RA: Realidade Aumentada; RM: Realidade Mista

Em virtude dessa diferença de público, jogos para celular foram responsáveis por 80% da receita com
jogos digitais em 2019, faturando quase 65 bilhões de dólares. Os jogos de puzzle e RPG (Role-playing
game ou jogo de interpretação de papéis) são os segmentos de maior sucesso, representando 15% e
23% do mercado, respectivamente. Além disso, a Ásia continua sendo o maior mercado, com certa
folga: quase US$ 40 bilhões vieram dos países asiáticos, representando mais de 60% do faturamento
mundial.
Embora a intuição leve a crer que essa receita surge da venda direta dos jogos, esta não é a principal
fonte. Ela advém de vendas internas em jogos gratuitos, chamado em inglês de free-to-play games, o
usuário faz o download de graça em seu smartphone e realiza compras conforme joga.
Tabela 1 - 10 Jogos Free-to-Play Mais Rentáveis em 2019

Posição
1

Game

Divulgador
Epic Games

Gênero
Atirador

Receita (US$ Bilhões)
1,8

Fortnite

2

Dungeon Fighter Online Nexon

RPG

1,6

3

Honour of Kings

Tencent

MOBA

1,6

4

League of Legends

Riot Games, Tencent

MOBA

1,5

5

Candy Crush Saga

KING Dig. Entertainment

Puzzle

1,5

6

Pokémon GO

Niantic Inc.

Aventura

1,4

7

Crossfire

SmileGate

Atirador

1,4

8

Fate/Gand Order

Aniplex Inc.

RPG

1,2

9

Game for Peace

Tencent

Atirador

1,2

10

Last Shelter: Survival

Long Tech/im30.net

Estratégia

1,1

Fonte: Superdata
Nota: MOBA: Multiplayer Online Battle Arena. Em tradução livre, Arena de Batalha Multijogador Online

Juntos, os dez jogos free-to-play mais rentáveis do mundo faturaram quase US$ 15 bilhões em 2019.
Seis destes jogos são para celular, mantendo a forte popularidade dos jogos de puzzle e RPG. Fortnite
liderou a lista pelo segundo ano consecutivo, consolidando seu sucesso em transformar jogadores em
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consumidores de conteúdo pago. Apesar de ter menos jogadores que o League of Legends, jogadores
de Fortnite de PC tem o dobro de chances de gastar com seu conteúdo.
Outra fonte de renda do setor, que não existia dez anos atrás, são vídeos de jogos. Atualmente, existe
uma legião de seguidores interessados não apenas em jogar, mas também em assistir a outras pessoas
jogando. Em 2019 o setor gerou uma receita de 6,5 bilhões de dólares pela transmissão de
campeonatos de jogos eletrônicos.
Considerando apenas este segmento, a plataforma Twitch arrecadou mais que o Youtube em 2019
(1,54 bilhão de dólares contra 1,46 bilhão). O crescimento exponencial de audiência para este tipo de
conteúdo fez com que as gigantes do mercado de tecnologia (Youtube, Facebook e Mixer) investissem
em tecnologia e contratação de pessoal, aumentando a concorrência com o Twitch.
As razões para esse movimento agressivo das grandes empresas são bastante concretas. Segundo
projeção de 2019 da Superdata, a audiência de vídeos de jogos deve ultrapassar um bilhão de
espectadores em 2020. Pelos dados já obtidos para 2020, esse resultado deve ser ainda melhor e
acirrar a disputa entre as plataformas de streaming.
Na mesma época a Superdata também projetou um crescimento de 4% do setor de games em 2020.
Porém essa projeção foi realizada antes da Covid-19, e o cenário para o setor, assim como para toda
a economia, está sendo profundamente alterado pela pandemia.

3.2 Tendências e Perspectivas 2020 e 2021
3.2.1 Impacto da Covid-19
Assim como em todos os setores econômicos no mundo, a pandemia tem causado impactos profundos
no setor de games. Felizmente para o setor, alguns aspectos desse impacto têm sido muito positivos,
uma vez que o isolamento social tem aumentado substancialmente a demanda por jogos digitais. Novos
e antigos fãs de games tem dedicado cada vez mais tempo a este lazer, em virtude do ócio causado
pelo isolamento social.
De acordo com o Games Sale Data (GSD), na primeira semana de lockdown, em relação à semana
anterior, as vendas de jogos cresceram 175% na Itália, 143% na Espanha e 180% na França. Nos EUA
a US Telecom captou um crescimento de 75% no tráfego de dados de jogos digitais nos horários de
pico.
As vendas de consoles também cresceram fortemente. Na terceira semana de março, em relação à
segunda semana, as vendas cresceram 155% nos EUA, considerando Nintendo Switch, PlayStation 4
e Xbox One.
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A plataforma de jogos para PC mais popular do mundo, STEAM, bateu o recorde de número de usuários
simultâneos em seus 16 anos de história. Foram 22,6 milhões de jogadores utilizando o sistema no
domingo, 22 de março.
Segundo a Unity, outro efeito da quarentena foi o impacto na utilização de jogos durante semana. Na
média, o consumo de jogos durante os fins de semana é 1,5% maior do que durante a semana. Todavia,
a quarentena fez com que essa diferença caísse para 0,56%, o que também ajuda a explicar o
crescimento no consumo de jogos.
Entre março e abril a receita com anúncios cresceram quase 60% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Antes da quarentena, consumidores de jogos para celular assistiam 3,3 anúncios dentro
dos jogos por dia. Este número cresceu para 3,8 anúncios, ou seja, além do aumento de jogadores,
eles passaram a consumir mais propaganda, o que também ajuda a explicar esse crescimento da
receita. No mesmo sentido, a proporção de cliques por visualização de anúncios cresceu 34% na
mesma comparação.
Analisando a sazonalidade desse dado, observamos que este período de março e abril costumam ser
de queda no consumo de propagandas por usuários de jogos, indicando que a quarentena alterou
drasticamente o comportamento de mercado para esta época do ano.
Outro dado interessante do estudo da Unity diz respeito ao engajamento dos jogadores por tipo de jogo.
Os jogos chamados “commuter games” (jogos mais simples, apropriados para serem usados durante
deslocamentos) tiveram um decréscimo de 7% no engajamento. Já os jogos que demandam mais
tempo e concentração tiveram um acréscimo de 34% no engajamento. Isso explica também o fato de
o consumo de jogos de computador ou consoles ter crescido mais do que jogos para celular, 46%
contra 17%. As pessoas estão em casa com mais tempo para gastar em jogos mais elaborados e de
melhor qualidade (consoles ou PC) do que um smartphone.
Todavia, há adversidades presentes no setor. Todos os eventos presenciais foram cancelados,
incluindo a feira mais importante, E3, que aconteceria em junho. Durante essas feiras, desenvolvedores
têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos às editoras, que são as responsáveis por dar
visibilidade e impulsionar novos jogos no mercado. Dessa forma, a E3 é o principal evento para realizar
negócio, divulgar novos jogos e novos dispositivos para o público. Além deste, todos os outros eventos
similares foram cancelados, pelo menos em sua forma presencial. Campeonatos de e-sports, que até
pouco tempo enchiam estádios de torcedores, também foram cancelados ou transformados em
competições on-line, o que evidentemente causam enorme prejuízo para toda a cadeia envolvida.
Apesar dos problemas logísticos e de produção gerados pela pandemia, o lançamento do PlayStation
5 (PS5) e do Xbox Series X ocorreram no último trimestre de 2020. Confirmando as expectativas do
CEO da Sony, fabricante do PS5, o console não venceu a batalha de preços, se equiparando ao
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concorrente na versão completa, ambos por US$ 5002. Em virtude da crise econômica, este aspecto
se tornou mais importante do que nas gerações passadas. Vale ressaltar que, como o ciclo de vida dos
consoles costuma ser longo (PS4 e Xbox One foram lançados há sete anos), a expectativa é que a
crise econômica apenas postergue a decisão de compra de parte dos consumidores.

3.2.2 Desempenho do setor em outras crises
Uma forma de analisar as perspectivas de desempenho do setor nessa crise é olhar como foi o seu
comportamento durante as crises anteriores. Embora a natureza da crise atual seja sem precedentes,
há algumas similaridades que fazem com que essa análise possa ser útil para o setor.
Tome-se, como exemplo, o desempenho do setor nos EUA durante a recessão econômica gerada pelo
ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. A venda de softwares (inclusos jogos) cresceu 9% em
2001 na comparação com o ano anterior. As vendas de consoles cresceram 64% na mesma
comparação. Vale ressaltar que novos consoles já haviam sido colocados no mercado antes da
recessão (PlayStation 2 foi lançado em 2000 e o Xbox e o Gamecube em 2001). Estes lançamentos
foram cruciais para o resultado de vendas de consoles. Dessa vez a situação é diferente: a crise chegou
antes que o PS5 e o Xbox Series X fossem lançados.
Levando em consideração o desempenho do setor durante a crise de 2001 e nestes primeiros meses
de pandemia, seria possível dizer que o setor de games é imune a recessões econômicas? A resposta
é não. Durante a crise de 2008-2009, podem-se dividir a performance do setor em duas partes:
crescimento vigoroso em 2008 e queda em 2009. O ano de 2008 havia sido o melhor da história para
o setor até então, em termos de vendas de jogos e consoles. De acordo com o NPD Group, nos EUA
as vendas cresceram 19% na comparação anual. Então, em 2009, o setor não conseguiu manter a
forte base de 2008 e, pressionado também pela persistência da crise que havia começado no ano
anterior, as vendas globais do setor caíram 7%. Todavia, a queda foi efêmera: ao fim de 2010 as vendas
já haviam superado o nível de 2008.
No Brasil, segundo a Abragames, em 2008, o segmento de software de games cresceu 31% enquanto
o de hardware cresceu 8%. À época, todavia, a participação brasileira no mercado mundial de software
de games ainda era muito inferior à participação brasileira no setor de software em geral, 0,16% contra
1,7% do comércio mundial. O maior entrave do setor, ainda segundo a Abragames, era a pirataria e a
“importação cinza”, produto original que entra ilegalmente no país. Em 2009, o setor não registrou
crescimento, segundo o então vice-presidente da Abragames André Penha.

2

No Brasil, o preço dos consoles também são relativamente próximos: o PS5 foi lançado ao preço de R$ 4.700 e
o Xbox à R$ 4.200
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O desempenho do setor no Brasil durante a crise de 2014-2016 segue padrão similar à crise de 20082009. Segundo a consultoria GfK, o setor faturou 7% menos em 2015 do que em 2014; mas, segundo
levantamento da NewZoo, em 2016 o faturamento já estava 25% maior do que há dois anos antes.
Assim como os EUA viram o setor de games recuar no segundo ano de crise (2009), tal recuo também
ocorre no Brasil em 2015, mas por razões diferentes. Três fatores explicam a queda do setor no Brasil
nesse ano: crise econômica, desvalorização do real e transição entre geração de consoles. A crise
econômica desvalorizou o Real, encarecendo as importações. O preço do PS4 no lançamento brasileiro
ilustra o caso. Ao final de 2013, o PS4 estreou sua venda no Brasil pelo preço de 4 mil reais. Apenas
no final de 2015 o console começou a ser fabricado internamente e vendido por 2,6 mil reais, o que
favoreceu as vendas principalmente a partir 2016.
Portanto, embora não se possa afirmar que o setor é a prova de crises econômicas, tanto no Brasil
quanto no restante do mundo, é visível que o mercado de games tem desempenho superior ao do setor
produtivo como um todo.

3.2.3 Perspectivas para 2020 e 2021
O primeiro efeito da pandemia no setor de games foi positivo: no mundo todo a receita de jogos para
celular disparou nas primeiras semanas de lockdown.
O ponto negativo para o setor são os empecilhos gerados para o lançamento de novos produtos e
eventos físicos. Muitos jogos em etapas iniciais e intermediárias de desenvolvimento estão tendo seus
cronogramas redefinidos. O lançamento de consoles também foi afetado. O cancelamento de eventos
físicos – feiras e campeonatos, por exemplo – prejudica fortemente o ciclo de negócios do setor.
Além disso, há um efeito de médio prazo que diz respeito à manutenção da demanda dos consumidores
após os primeiros efeitos da pandemia. Com a retração da economia mundial e, consequentemente,
da renda das famílias, o crescimento inicial da demanda, que colocou o setor em uma posição
privilegiada em relação a outros setores econômicos, não deve se sustentar. O crescimento do
desemprego e da redução da renda familiar deve afetar a receita obtida por meio dos jogos digitais.
Não apenas a demanda de consumidores finais é afetada pela crise: grande parte do setor depende
de demandas direcionadas para o desenvolvimento de games. Por exemplo, grandes divulgadores
frequentemente contratam estúdios de desenvolvedores independentes para a realização de jogos
específicos para seu mercado; grandes empresas e agências governamentais também costumam
contratar desenvolvedores para a criação dos chamados “serious games”, isto é, jogos educativos ou
de divulgação (advergames).
Nesse sentido, qualquer estimativa de crescimento efetiva no curto prazo pode ser bastante incerta,
em virtude do efeito difuso da pandemia no setor. Diferentemente do setor farmacêutico, que tem
crescido, ou do setor hoteleiro, que está passando pela sua pior crise da história, na cadeia de jogos
digitais há segmentos acumulando prejuízo, como a produção de consoles e a produção de eventos de
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e-sports. E há segmentos com ótimo desempenho, como desenvolvedores dos jogos digitais que já
estão consolidados no mercado.
Não há dúvidas que o setor de games estimula demanda com inovação tecnológica: desenvolvimento
de novos e mais avançados consoles, PC’s “turbinados” especificamente para jogos, realidade virtual
ou aumentada, etc. Estes são exemplos de desenvolvimento tecnológico que atrai um público cada vez
maior para o mercado de games. Todavia, não se pode esquecer de um fator fundamental para este
mercado: a qualidade e velocidade da internet.
Jogos eletrônicos já existiam antes da internet, mas o desenvolvimento do mercado de games é
intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da rede mundial de computadores. As plataformas para
multijogadores não apenas ajudaram a expandir o consumo de jogos, como também ajudaram a
desenvolver todo o mercado de e-sports, com todo o ambiente de competições, jogadores e times
famosos no mundo todo. Portanto, a despeito dos efeitos da crise gerada pela pandemia, a melhora da
velocidade e qualidade da internet é uma condição primordial para o crescimento do mercado de games
no Brasil no longo prazo.
De forma geral, o que se desenha para o setor no curto prazo é um crescimento inicial, puxado pela
forte demanda gerada pelo isolamento social da pandemia, o que deve garantir crescimento para o
setor em 2020. Este resultado per se é muito positivo, principalmente se comparado com o desempenho
geral da economia, que deverá amargar uma forte recessão em quase todos os países neste ano.
Todavia, o setor precisa continuar atento em relação aos movimentos de mercado pós-lockdown. O
lançamento dos novos consoles da Sony e da Xbox são sinais positivos para o setor, mas ainda há de
se saber qual será o impacto dessa crise tanto no processo de produção quanto na demanda, em meio
a uma forte queda da renda e crescimento do desemprego. Vale lembrar que o setor não é imune a
crises. Os anos de 2009 nos EUA e 2015 no Brasil indicam que 2021 pode ser um ano complicado para
o setor, sobretudo se a economia demorar a restaurar o emprego e a renda do período anterior à
pandemia.

3.3 Indústria de Games Internacional
Com vistas a identificar um retrato financeiro das empresas do mercado internacional de games, foram
analisados indicadores financeiros de empresas que atuam nesse setor com base na classificação da
instituição, bem como na lista divulgada pelo relatório Apex sobre jogos digitais nos Estados Unidos.
Por meio da ferramenta do Capital IQ, foram identificadas 350 empresas, destas, 77 empresas
possuíam dados financeiros divulgados para os últimos 5 anos (2015 a 2019).
O mercado de games apresentou crescimento nos últimos anos e para entender essa mudança é
importante analisar o perfil das empresas desse setor. Também, é importante destacar que nem todas
as empresas atuam apenas no setor de games, é comum desenvolverem outras atividades ou
investimentos em outros setores como é o caso da Microsoft Corporation e Tencent Holdings Limited.
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Para tais empresas, foi utilizada apenas a receita resultante de jogos, disponível em suas
demonstrações financeiras.
Dada a divergência no porte das empresas, a análise dos resultados financeiros foi segregada em
faixas, de modo a identificar possíveis variações de desempenho relativos à capacidade de
investimento e nível de gestão. Dessa forma, nota-se que, apesar da maior quantidade de empresas
com faturamento abaixo de U$ 100 milhões, grande parte do mercado é concentrado nas maiores
empresas, como a Microsoft Corporation, a Tencent3 e a Nintendo, que, em 2019, somaram 36,6% do
faturamento total analisado. Observa-se, entretanto, um crescimento geral das empresas do setor, com
a diminuição da quantidade de empresas com faturamento nas faixas inferiores, e aumento do número
daquelas nas faixas superiores.
Tabela 2 - Quantidade de empresas por faixa de receita

Receita (U$ milhões) 2015 2016 2017 2018 2019
Até 100,00
36
35
34
30
29
100,01 a 500,00
12
14
13
12
9
500, 01 a 1.000,00
8
8
10
12
11
1,000,01 a 5.000,00
14
12
12
14
18
5.000,01 a 10.000,00 3
3
4
4
3
Acima de 10.000,01
0
1
1
3
3
Fonte: Capital IQ

Outro ponto analisado foi o desempenho operacional das empresas em cada uma das faixas de
faturamento analisado, de modo a entender possíveis ganhos de escala no setor. Para tal, foi calculada
a margem de EBITDA 4 média de cada uma dessas faixas, buscando possíveis discrepâncias
resultantes do tamanho das operações. Vale ressaltar, entretanto, que para Microsoft e para a Tencent,
só foi possível utilizar dados operacionais relativos à companhia como um todo, englobando diversos
setores; dessa forma, a análise para a faixa de faturamento acima de U$ 10 bilhões não evidencia um
comportamento exclusivo do setor de jogos, o que pode causar discrepâncias na análise.
Nessa análise, fica clara a escalabilidade do setor, com margens operacionais crescentes, de acordo
com a faixa de faturamento. Além disso, destaca-se a média negativa para empresas de menor porte,
principalmente pelo alto custo de desenvolvimento dos jogos, com alcance limitado. Ademais, nota-se
a diminuição das margens operacionais na maioria das faixas de receita. De acordo com estudo

3

Para a Microsoft e para a Tencent, foram utilizados apenas dados de receita por jogos, sem levar em
consideração as demais áreas de atuação.
4
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucro Antes de Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização
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realizado pela Ernst & Young, em 2019, o aumento de novos entrantes no setor tem feito com que as
margens sejam diluídas, em busca de aumento de Market Share5.
Adicionalmente, de acordo com informações divulgadas pelas principais companhias, como a Sony e
a Microsoft, a piora nas margens está relacionada às compras de in-game6. Isso se deve, pois este
segmento, apesar de possui maior lucratividade, teve queda na receita, devido principalmente à
ciclicidade do setor, gerada pelo desenvolvimento de novos consoles. Isto é, com a nova geração de
consoles sendo lançadas ao final de 2020, o gasto com conteúdos digitais de jogos da geração antiga
diminuiu nos últimos anos como resultado da espera pela nova geração de jogos, refletindo nas
margens operacionais das empresas.
Tabela 3 - Margem de EBITDA média por faixa de receita

Receita (U$ milhões)
2015
2016
2017
2018
2019
Até 100 milhões
(21,9%) (70,3%) (77,2%) (49,4%) (15,8%)
100 a 500 milhões
11,9%
5,7%
7,8%
3,3%
2,1%
500 milhões a 1 bilhão 13,4% 12,3% 18,2% 13,5% 15,6%
1 a 5 bilhões
23,0% 21,8% 23,9% 23,6% 19,7%
Entre 5 e 10 bilhões
29,5% 38,3% 27,2% 21,8% 19,9%
Acima de 10 bilhões
-¹
36,1% 36,1% 33,4% 34,7%
Fonte: Capital IQ
Nota: 1) Em 2015, nenhuma empresa, dentre as analisadas, registrou receita maior que U$ 10 bilhões

Por fim, foi analisado o desempenho das maiores empresas do setor, buscando compreender a
tendência de crescimento do mercado. Fica claro o crescimento do setor nos últimos anos, com um
CAGR7 médio, dentre as 10 maiores empresas, de 11,6%, entre 2015 e 2019.
Tabela 4 – Faturamento Histórico e Crescimento das Maiores Empresas de Games (USD milhões)

Tencent Holdings Limited
Nintendo Co., Ltd.
Microsoft Corporation
NetEase, Inc.
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.
Activision Blizzard, Inc.
Electronic Arts Inc.
Take-Two Interactive Software, Inc.
Square Enix Holdings Co., Ltd.
Konami Holdings Corporation

2015

2016

2017

2018

2019

8.489
5.306
9.121
3.527
3.732
4.664
4.515
1.083
1.620
2.106

10.626
4.869
9.202
5.905
4.446
6.608
4.396
1.414
2.066
2.412

14.682
4.721
9.051
6.873
5.760
7.017
4.845
1.780
2.479
2.219

15.600
10.189
10.353
7.916
6.695
7.500
5.150
1.793
2.417
2.312

17.205
11.587
11.386
9.163
7.725
6.489
4.950
2.668
2.616
2.534

CAGR¹
(2015 - 2019)
15%
17%
5%
21%
16%
7%
2%
20%
10%
4%

Fonte: Capital IQ, 2020

5

As empresas diminuem o preço de venda de seus produtos, onerando suas margens, em busca de ampliar seu
alcance e, consequentemente, sua participação de mercado (Market Share)
6
Compras relacionadas à conteúdos digitais dentro dos jogos
7
CAGR: Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate)
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3.3.1 Empresas relevantes
Para complementar o entendimento sobre o funcionamento do setor de games, é interessante conhecer
quem são os mais importantes players do mercado e como funciona sua dinâmica de atuação. Uma
breve síntese das principais características das 8 maiores empresas do setor é apresentada abaixo.

3.3.1.1 Tencent
De origem chinesa, a Tencent é um conglomerado de tecnologia, comunicação e entretenimento que
abarca diversos ramos relacionados a inteligência artificial e a produtos e serviços para internet em
geral, incluído setor de games. De forma geral, a Tencent é uma das maiores empresas de tecnologia
do mundo, com um valor de mercado que superou 500 bilhões de dólares em 2018 e seus serviços
incluem, por exemplo, redes sociais (WeChat), portais web (QQ.com), sistemas de pagamentos online
(PaiPai.com), comércio eletrônico, entre outros.
A divisão de games foi fundada em 2003 com foco em jogos online e com a grande vantagem de
explorar o vasto mercado chinês. A partir de 2008, o conglomerado começou a expandir
internacionalmente pela participação e aquisição de empresas relevantes do setor. Riot Games, Epic
Games e Activision Blizzard são algumas das empresas de que a Tencent se tornou proprietária ou
acionária. A Riot Games, desenvolvedores do League of Legends, vendeu 22% de suas ações para o
conglomerado chinês em 2008. O restante das ações da companhia foi adquirido em 2015. Entre
outros, a Tencent também é proprietária de 40% da Epic Games (desenvolvedora da Fortnite) e 84%
da empresa finlandesa Supercell (Clash Royale e Clash of Clans). A empresa também é proprietária
de 5% da Ubisoft e da Activision Blizzard.

3.3.1.2 Sony Interactive Entertainment
A Sony Interactive Entertainment (SIE) é o braço responsável pela parte de entretenimento digital e
vídeo games da Sony Corporation (empresa japonesa). A SIE controla as principais empresas criadoras
de jogos exclusivos para o PlayStation, desde o lançamento do primeiro console em 1994. A empresa
conta com a produção de estúdios em várias partes do mundo, sendo os principais localizados na
Califórnia, em Londres e em Tóquio.
Em meio às preparações para o lançamento do PS5, a Sony anunciou, em maio deste ano, o
lançamento do PlayStation Studios que servirá como uma organização de suporte para os
desenvolvedores de jogos para o PS5. O objetivo principal da PlayStation Studios é aprimorar o
processo de qualidade dos jogos desenvolvidos por estúdios independentes para seus consoles.
Assim, a Sony pretende dar mais robustez, consistência e qualidade para os jogos desenvolvidos por
terceiros para seu novo console.

3.3.1.3 Xbox Game Studios
Assim como a Sony, a Microsoft também tem estúdios próprios para a produção de jogos para seu
console. Até 2019 a empresa chamava-se Microsoft Studios. Atualmente, concentra 15 estúdios
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localizados nos EUA, Canadá, Reino Unido e Suécia. Além dos principais jogos do console Xbox, os
estúdios também se dedicam a criar jogos para outras plataformas, como para o console Nintendo
Switch e também para dispositivos móveis.
A mudança do nome teve o intuito de aprimorar o suporte aos jogos criados por estúdios independentes
para o console da Microsoft, assim como o PlayStation Studios. Vale ressaltar que essa mudança indica
um fortalecimento da marca Xbox, não apenas o console, mas a construção de um selo de qualidade
para produtos relacionados ao braço de games da Microsoft.

3.3.1.4 Nintendo
A marca Nintendo, sem dúvida, extrapola o mundo dos jogos eletrônicos dada sua longevidade e
polivalência. A empresa foi fundada em 1889 como Nintendo Koppai no Japão e seu primeiro produto
era um jogo de cartas conhecido como hanafunda, que era produzido de forma artesanal pelo seu
fundador, Fusajiro Yamauchi. Após atuar em diversas frentes de negócio, a Nintendo lança seu primeiro
console em 1977 e se consolida como um dos grandes players do mercado de jogos digitais na década
seguinte.
Desde o lançamento do seu primeiro console até os dias atuais, a marca de mais de 130 anos nunca
perdeu sua relevância no setor. Seja por seus jogos icônicos (Donkey Kong, Mario, Star Fox e
Pokémon), seja por seus mais diversos consoles (Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Wii e
Switch), a Nintendo mantém seu espaço cativo que pode ser considerado como um dos setores que
mais se reinventa e se revoluciona em virtude da sua vocação tecnológica.
A matriz da empresa localiza-se em Quioto, no Japão, mas mantém subsidiárias em várias partes do
mundo. As principais estão em Redmond, no estado de Washington (EUA), e Frankfurt (Alemanha).

3.3.1.5 Activision Blizzard
Fundada em 2008 após a fusão das empresas Activision Inc. (uma das maiores desenvolvedoras de
jogos para Atari na década de 80) e Vivendi Games (que controlava a Blizzard Entertainment), a
Activision Blizzard é mais uma empresa californiana (Santa Monica) entre as grandes do setor.
A companhia tem em seu portfólio alguns dos jogos mais famosos do mundo para consoles (Call of
Duty, Guitar Hero, Tony Hawk's, World of Warcraft, StarCraft e Diablo) e o grande sucesso para
smartfones Candy Crush Saga.
A Activision Inc. fundada em 1979, foi a primeira desenvolvedora de jogos independente do mercado.
A empresa foi criada por desenvolvedores de jogos que trabalhavam diretamente na Atari e estavam
descontentes com o tratamento dado pela empresa. Essa inovação no desenvolvimento do negócio de
estúdio de terceiros continua até hoje como uma das principais características da Activision Blizzard,
que administra a produção de diversos estúdios independentes, atuando como Publisher no mercado.
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3.3.1.6 Ubisoft
Essa empresa francesa foi fundada em 1986 e tem a matriz em Montreuil. Desenvolvedora de jogos
como Assassin’s Creed, Prince of Persia e Rayman, a Ubisoft é uma das maiores empresas europeias
do setor de games.
A Ubisoft abriu seu capital em 1996 com o objetivo de capitalizar sua expansão para fora da França.
Isso possibilitou a criação de estúdios em Shangai, Montreal e Milão no final da década de 90.
Atualmente, a empresa conta com mais de 40 estúdios e 14 mil empregados no mundo todo.

3.3.1.7 Sega
Fundada em 1960, essa empresa japonesa é uma desenvolvedora e distribuidora de jogos eletrônicos
mundialmente conhecidos.
A história da empresa se confunde com a história dos jogos eletrônicos, em função do seu
protagonismo desde o início. A empresa iniciou suas operações pela manufatura de máquinas de jogos,
como o pinball e máquinas caça-níqueis. Porém, na década de 70, a empresa se moveu para o ramo
dos jogos arcade (fliperamas) e aproveitou o boom do setor do final desta década. Em 1981, a Sega
lançou Frogger e rapidamente o jogo se tornou o de maior sucesso da empresa até então.
Nos anos 80, a empresa começa a atuar no mercado de consoles e obteve relativo sucesso com o
lançamento do Master System em 1985. Apesar do console não conseguir tomar espaço da Nintendo
e do Atari, que dominavam o mercado, o Master System fez bastante sucesso na Europa e no Brasil,
por meio da parceria com a Tectoy.
Mas foi nos anos 90 que a Sega lança seu personagem mais icônico, Sonic, para ser concorrente do
Super Mário da Nintendo. O Sonic se tornou um dos personagens mais conhecidos do videogame.
Outros jogos de sucesso da companhia foram: Daytona USA, Crazy Taxi, Yakuza, entre outros.
Por conta de sua atuação em jogos de arcade, consoles, criação e distribuição de jogos e jogos para
dispositivos móveis, a empresa é conhecida por sua versatilidade.

3.3.1.8 Eletronic Arts
Electronic Arts (EA) é uma empresa americana sediada em Redwood City, Califórnia. A empresa foi
criada por um ex-diretor de marketing de produtos da Apple, Trip Hawkins. Trip saiu da Apple em 1982
para abrir sua empresa. Em 1990, a EA começou a produzir jogos para os consoles da Nintendo, o que
permitiu uma expansão ainda maior da marca.
Atualmente, a EA é uma das maiores desenvolvedoras e divulgadoras de games do mundo, focada
principalmente em jogos eletrônicos baseados em esportes. Suas franquias de jogos mais famosas
são: FIFA, Need For Speed, Madden NFL e The Sims. A empresa possui mais de 20 estúdios em todo
o mundo, com mais de 6.000 desenvolvedores.
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3.4 Comércio Internacional de Consoles
O mercado de games é altamente globalizado e, apesar das grandes desenvolvedoras dominarem o
mercado, até mesmo as pequenas conseguem distribuir seus produtos em todo o mundo com
facilidade. Entretanto, dada a dinâmica própria do comércio de jogos digitais, dados econômicos como
importação e exportação são difíceis de se apurar. Todavia, o comércio de consoles pode fornecer
algumas informações interessantes do setor.
Segundo o banco de dados Trade Map, o comércio mundial de consoles cresceu 74% em cinco anos
(2014 - 2019), porém caiu 16% em relação a 2018. A China exportou 56% na primeira comparação, no
entanto, recuou 17% na segunda comparação, acompanhando a queda do comércio mundial. Vale
ressaltar a forte entrada de alguns países nos últimos cinco anos, como a Holanda, Polônia, Espanha
e Vietnã. O principal fator para a queda mundial na comercialização de consoles em 2019 é a
expectativa de lançamento dos novos consoles da Sony (PlayStation 5) e da Microsoft (Xbox Series X)
em 2020.
Em janeiro, a Microsoft anunciou uma queda em 2019 nas receitas com jogos e consoles de 21% em
relação a 2018, sendo 43% de queda do Xbox e 11% de queda do conteúdo e serviços relacionados
ao console. A principal razão dada pela empresa é o fim do ciclo do Xbox One.
Já o PS4 vendeu 17% menos em 2019 em relação ao ano anterior. A razão alegada pela Sony é a
mesma: fim do ciclo do console. Mesmo assim o resultado é visto como positivo, por duas razões: no
final de 2019, o PS4 se tornou o segundo console mais vendido da história com 106 milhões de
unidades (o mais vendido é o PS2 com 157 milhões de unidades); e, mesmo com a queda de 17% nas
vendas, a receita proveniente do console continua entre as mais importantes para a empresa. Outro
ponto positivo divulgado pela Sony, foi que a empresa atingiu a marca de um bilhão de jogos vendidos
para o PS4 desde seu lançamento em 2013.
A China é a maior exportadora de consoles do mundo. Quase 50% dos consoles exportados advém do
país chinês. Logo em seguida aparecem o Japão e a Holanda com valores similares. Nota-se na tabela
a seguir, que o Brasil figura na 59º posição entre os maiores exportadores de console.
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Tabela 5 - Maiores exportadores de consoles (US$ Milhares)

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
59

Países
Mundo
China
Japão
Holanda
Alemanha
Hong Kong
Polônia
EUA
Espanha
Vietnã
Grã-Bretanha
Brasil

2014
11.984.385
5.854.739
751.503
230.143
704.538
465.284
188.212
1.416.215
110.289
526.647
2.614

2018
24.668.005
11.043.000
2.319.022
2.350.303
1.422.342
2.051.251
1.462.774
1.093.348
770.809
168
330.122
595

2019
Cresc. 5 anos Cresc. 1 ano
20.811.928
74,00%
-16,00%
9.131.034
56,00%
-17,00%
2.121.841
182,00%
-9,00%
2.101.325
813,00%
-11,00%
1.271.062
80,00%
-11,00%
1.233.320
165,00%
-40,00%
1.225.878
551,00%
-16,00%
854.859
-40,00%
-22,00%
800.126
625,00%
4,00%
364.242
216711%
232.874
-56,00%
-29,00%
213
-92,00%
-64,00%

Fonte: TradeMap.

Interessante notar a diferença na lista dos maiores exportadores e importadores. Enquanto os EUA
figuram como 7º maior exportador, no entanto, são os maiores importadores de consoles, adquirindo
quase 20% das importações mundiais. Vale ressaltar o crescimento do mercado de games na Polônia
e na Espanha, que não apenas se tornaram grandes exportadores de consoles, mas também grandes
importadores, com um crescimento de quase 300% e quase 150%, respectivamente, em cinco anos.
Adicionalmente, apesar do Brasil se configurar como um dos maiores mercados consumidores do
mundo, pelo tamanho da sua população, esse ocupa apenas o 29º maior importador de consoles,
indicando que há um grande potencial ainda a ser explorado no país. O valor dos consoles praticados
no Brasil, em comparação com outros países, também é um fator importante que prejudica a expansão
da venda desse produto no Brasil.
Quando o PS4 foi lançado no Brasil, ele ainda precisava ser importado. Com isso, o preço foi fixado
em 4 mil reais, enquanto custava 400 dólares nos EUA. À época, a Sony alegou que a carga tributária
representava de 60% a 70% do preço do console. Impostos são frequentemente apontados como os
entraves para que o preço dos consoles sejam tão altos no país. Os valores cobrados, não apenas
pelos consoles, mas por dispositivos eletrônicos em geral, ajudam a explicar o baixo protagonismo do
mercado brasileiro no setor de games.

Ceres Inteligência Financeira

22

Tabela 6 - Maiores importadores de consoles (US$ Milhares)

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29

Países
Mundo
EUA
Alemanha
Holanda
Polônia
Japão
Hong Kong
França
GrãBretanha
Espanha
Canadá
Brasil

2014
17.082.872
4.689.239
1.296.389
323.428
356.034
1.428.715
407.110
904.729

2018
24.485.998
5.537.758
2.263.996
2.337.645
1.693.244
1.641.039
1.868.650
1.161.728

2019
Cresc. 5 anos
20.619.833
21,00%
3.982.331
-15,00%
2.154.559
66,00%
2.142.479
562,00%
1.417.870
298,00%
1.371.116
-4,00%
1.117.658
175,00%
1.071.580
18,00%

Cresc. 1 ano
-16,00%
-28,00%
-5,00%
-8,00%
-16,00%
-16,00%
-40,00%
-8,00%

1.520.605

1.122.702

991.865

-35,00%

-12,00%

336.197
707.809
81.791

944.339
615.902
50.104

834.593
530.591
68.825

148,00%
-25,00%
-16,00%

-12,00%
-14,00%
37,00%

Fonte: TradeMap.

3.5 Incentivos Governamentais
A indústria de games nas suas primeiras décadas era fortemente concentrada nos EUA e Japão.
Empresas como a Sega e Nintendo eram responsáveis por entreter o público com seus jogos e
consoles, principalmente na década de 80 e 90.
A partir da década de 2000, o setor passou a se diversificar e outros países entraram neste mercado.
Reino Unido, França, Canadá e China expandiram sua atuação à medida que o avanço tecnológico
dinamizava o setor rapidamente.
Nos EUA, os incentivos dados à produção de jogos digitais são análogos ao do setor de entretenimento
em geral. Esse incentivo é um reembolso relativo a um percentual do custo de produção total,
envolvendo gastos com mão de obra, insumos, contratação de terceiros etc. Cada estado define seu
próprio critério, alterando principalmente o percentual de reembolso, mas de forma geral o mecanismo
é muito similar.
Uma das características do mercado japonês é o baixo custo de mão de obra do setor 8. Em 2010, foram
divulgados9 relatos indicam que os desenvolvedores são contratados com cargas horárias elevadas e
salários bem abaixo dos praticados na Europa e América do Norte.

8

https://www.gamasutra.com/view/news/279771/CEDEC_survey_sheds_light_on_how_much_Japanese_game
_devs_get_paid.php. Acessado em: 22/01/2021
9
http://travel.cnn.com/tokyo/none/so-you-wanna-be-japanese-video-game-programmer-159617/. Acessado
em: 22/01/2020
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Com um substancial potencial de crescimento para o setor de games no mundo todo, a partir da década
de 2000, alguns países começaram a se preocupar em fortalecer esse segmento em seus territórios.
A aceleração do desenvolvimento tecnológico e o crescimento da renda per capita mundial abriam o
mercado do setor ainda inexplorado. China, França, Canadá e, posteriormente, Reino Unido
implementaram políticas vantajosas de incentivo para o desenvolvimento do setor de games em seus
países.
Assim como em outros setores, a China se fortaleceu no mercado pela concentração do setor em
conglomerados e no estrito controle de seu enorme mercado consumidor interno. Sua principal
empresa de desenvolvimento de games é a Tencent, um conglomerado de entretenimento que inclui,
entre seus negócios, o desenvolvimento e divulgação de jogos digitais. Com o caminho aberto e com
pouca concorrência interna, a empresa cresceu de forma vertiginosa, permitindo rapidamente também
a adoção de uma política de expansão internacional, por meio da compra de outras empresas.
Atualmente a Tencent é a maior empresa desenvolvedora e publicadora de jogos digitais do mundo.
Ao longo da década de 2000, o Canadá implementou seu principal programa de incentivo ao setor.
Amparado em alguns aspectos favoráveis, como a proximidade com os EUA e um ótimo sistema
educacional para a formação de mão de obra especializada, o programa de incentivos oferece às
empresas desenvolvedoras de jogos o reembolso de parte dos gastos com o pagamento de mão de
obra que varia de província a província. Por exemplo, em Quebec o crédito pode ser de até 37,5% dos
gastos com salário e em Ontário até 40%.
O programa canadense tomou espaço, primordialmente, do Reino Unido, que até o começo da década
de 2000 era o terceiro mercado de desenvolvedores (atrás dos EUA e Japão) e passou a ser apenas o
quinto mercado em 2010 (atrás da China também). A resposta inglesa veio apenas em 2014, com a
implementação do programa chamado Video Game Tax Relief (VGTR, isenção fiscal de videogame,
em tradução livre). O programa é semelhante ao americano, com o qual é possível solicitar o reembolso
de parte dos custos de produção dos jogos que forem comprovadamente planejados, desenvolvidos e
testados no Reino Unido ou no Espaço Econômico Europeu. Recentemente foi aprovada a extensão
do programa até 2023.
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4 Mercado Brasileiro
4.1 Estatísticas Recentes no Brasil – II Censo IBJD
Com o objetivo de apresentar o panorama da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, o presente tópico
resume as principais informações presentes no II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (IBJD).
O II Censo, realizado em 2018, levanta dados acerca das desenvolvedoras de games por meio da
coleta de informações relacionadas ao perfil das empresas, perfil dos jogos desenvolvidos, perfil de
faturamento, grau de internacionalização, dentre outras.
A coleta de informações se deu por meio da aplicação de questionários com perguntas fechadas e
abertas. A amostra do II Censo consiste em 695 questionários, sendo 375 desenvolvedoras de jogos
digitais, 233 profissionais autônomos e 85 organizações de apoio e desenvolvimento em jogos digitais.
Em termos de distribuição geográfica, as desenvolvedoras se localizam, principalmente, nos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão 42,4% das empresas. No entanto, São Paulo se destaca,
uma vez que abriga mais desenvolvedoras que Rio de Janeiro e Minas Gerais juntas (2º e 3º estados
que mais sediam empresas desenvolvedoras). Além disso, nota-se que 72,8% das desenvolvedoras
se localizam nas regiões Sul e Sudeste.
Tabela 7 - Distribuição Geográfica das desenvolvedoras de jogos digitais em 2018
FORMALIZADAS
NÃO FORMALIZADAS
TOTAL
REGIÃO
UF
Qtd.
(%)
Qtd.
(%)
Qtd.
(%)
Sudeste
SP
91
33,0%
27
27,3%
118
31,5%
Sudeste
RJ
26
9,4%
14
14,1%
40
10,7%
Sudeste
MG
25
9,1%
7
7,1%
32
8,5%
Sul
PR
22
8,0%
8
8,1%
30
8,0%
Sul
RS
21
7,6%
5
5,1%
26
6,9%
Centro-Oeste DF
15
6,2%
7
4,0%
22
5,9%
Sul
SC
17
5,4%
4
7,1%
21
5,6%
Nordeste
CE
9
3,3%
5
5,1%
14
3,7%
Nordeste
PE
9
3,3%
3
3,0%
12
3,2%
Nordeste
BA
8
2,9%
4
4,0%
12
3,2%
Nordeste
PB
7
2,5%
4
4,0%
11
2,9%
Norte
AM
5
1,8%
1
1,0%
6
1,6%
Sudeste
ES
4
1,4%
2
2,0%
6
1,6%
Nordeste
RN
3
1,1%
3
3,0%
6
1,6%
Centro-Oeste MS
3
1,1%
1
1,0%
4
1,1%
Norte
PA
3
1,1%
0,0%
3
0,8%
Centro-Oeste GO
2
0,7%
1
1,0%
3
0,8%
Nordeste
PI
1
0,7%
2
0,0%
3
0,8%
Nordeste
SE
2
0,4%
2,0%
2
0,5%
Centro-Oeste MT
1
0,4%
1
1,0%
2
0,5%
Norte
AP
1
0,4%
0,0%
1
0,3%
Nordeste
MA
1
0,4%
0,0%
1
0,3%
Brasil
TODAS
276
100%
99
100%
375
100%
Fonte: II Censo da IBJD (2018)
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Em uma comparação com o I Censo da IBJD, realizado em 2014, nota-se um crescimento expressivo
do número de desenvolvedoras formalizadas: em 2014, 133 empresas formalizadas foram
identificadas, enquanto em 2018 foram identificadas 276, representando um CAGR de 20%.
Tabela 8 - Desenvolvedoras formalizadas por estado - comparativo entre o I Censo e II Censo
2014
2018
CRESCIMENTO
REGIÃO
UF
Qtd.
%
Qtd.
%
%
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sul
Sul
Sul
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Centro-Oeste
Centro-Oeste
Centro-Oeste
Centro-Oeste
Norte
Norte
Norte

SP
RJ
MG
ES
PR
RS
SC
CE
PE
BA
PB
RN
SE
PI
MA
DF
MS
GO
MT
AM
PA
AP

50
10
6
4
7
13
11
4
9
3
5
0
0
1
0
7
0
1
0
1
1
0

37,6%
7,5%
4,5%
3,0%
5,3%
9,8%
8,3%
3,0%
6,8%
2,3%
3,8%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
5,3%
0,0%
0,8%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%

91
26
25
4
22
21
17
9
9
8
7
3
2
1
1
15
3
2
1
5
3
1

33,0%
9,4%
9,1%
1,4%
8,0%
7,6%
6,2%
3,3%
3,3%
2,9%
2,5%
1,1%
0,7%
0,4%
0,4%
5,4%
1,1%
0,7%
0,4%
1,8%
1,1%
0,4%

82,0%
160,0%
316,7%
0,0%
214,3%
61,5%
54,5%
125,0%
0,0%
166,7%
40,0%
n/a
n/a
0,0%
n/a
114,3%
n/a
100,0%
n/a
400,0%
200,0%
n/a

Brasil

TODAS

133

100%

276

100%

107,5%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Em termos das atividades desempenhadas, o II Censo identifica quais atividades, além do
desenvolvimento de jogos, são realizadas pelas desenvolvedoras. Percebe-se que são oferecidos
diversos serviços pelas desenvolvedoras, dentre eles estão: desenvolvimento de software, animação,
consultoria, monetização, publishing.
De maneira geral, as desenvolvedoras diversificam significativamente suas atividades, uma vez que os
331 respondentes da pergunta relacionada a atividades realizadas marcaram 1100 vezes o quadro de
respostas, indicando, em média, a realização de 3,3 atividades diferentes. Além disso, nota-se que
grande parte das empresas também desempenha atividades de desenvolvimento de conteúdo digital,
desenvolvimento de software e animação.
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Tabela 9 - Atividades realizadas por desenvolvedoras formalizadas e não formalizadas
FORMALIZADAS
NÃO FORMALIZADAS
ATIVIDADE
Qtd.
%
Qtd.
%
Desenvolvimento de jogos digitais
Desenvolvimento de conteúdo digital
Desenvolvimento de software e serviços de T.I.
Animação
Serviços educacionais
Consultoria
Treinamento corporativo
Propaganda e publicidade
Cinema/TV
Publishing
Pesquisa
Sonorização
Monetização
Distribuição
Localização
Varejo
Outras atividades culturais e criativas
Outras atividades digitais e tecnológicas
Outras atividades
Total de Respondentes

234
86
85
67
61
58
48
39
26
23
20
19
14
14
9
4
22
33
13

95,5%
35,1%
34,7%
27,3%
24,9%
23,7%
19,6%
15,9%
10,6%
9,4%
8,2%
7,8%
5,7%
5,7%
3,7%
1,6%
9,0%
13,5%
5,3%
245

82
18
19
18
14
11
6
2
4
4
9
5
8
5
3
1
8
4
4

95,3
20,9%
22,1%
20,9%
16,3%
12,8%
7,0%
2,3%
4,7%
4,7%
10,5%
5,8%
9,3%
5,8%
3,5%
1,2%
9,3%
4,7%
4,7%
86

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

No que diz respeito ao faturamento das desenvolvedoras, o II Censo identificou que a maior parte das
empresas faturou, em 2017, até R$ 81 mil por ano: 100% das empresas não formalizadas e 61,7% das
formalizadas. Além disso, de maneira agregada, 74% das empresas declararam faturamento até R$
240 mil.
Tabela 10 - Faturamento das desenvolvedoras de jogos em 2017
Faixa de Faturamento
FORMALIZADAS
NÃO FORMALIZADAS
Até R$ 81 mil
De R$ 81 mil a R$ 180 mil
De R$180 mil a R$ 360 mil
De R$ 360 mil a R$720 mil
De R$ 720 mil a R$ 1,8 milhão
De R$ 1,8 milhão a R$ 3,6 milhões
De R$ 3,6 milhões a R$ 4,8 milhões
De R$ 4,8 milhões a R$ 16 milhões
Acima de R$ 100 milhões

61,7%
9,0%
9,9%
8,6%
5,0%
1,8%
0,9%
2,7%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,5%

0,0%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Em termos de tempo de operação, tem-se que as empresas desenvolvedoras são novas: mais da
metade das empresas, em 2018, possuía até 5 anos de operação. No entanto, chama atenção o fato
de o percentual de empresas não formalizadas na faixa “De 2 a 5 anos” ser maior que o percentual de
empresas formalizadas na mesma faixa. Para este fato, o II Censo indica que as razões mais citadas
pelas empresas não formalizadas para a permanência na informalidade estão relacionadas a custos e
burocracia.
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Tabela 11 - Tempo de Operação das Desenvolvedoras
Tempo de Operação
FORMALIZADAS
NÃO FORMALIZADAS
Até 2 anos
De 2 a 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 15 anos

37,3%
21,0%
22,8%
8,3%

59,6%
26,3%
9,1%
3,0%

Mais de 15 anos

10,5%

2,0%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Em uma análise das principais fontes de receita das desenvolvedoras, observa-se que a atividade de
desenvolvimento de games em si não é a principal fonte de receita de, praticamente, metade das
empresas respondentes. Como principal fonte de receita, 11% das empresas têm outras atividades não
ligadas à área de jogos ou até mesmo atividades ligadas à tecnologia da informação. Nesse sentido, é
possível que as desenvolvedoras precisem realizar diversos tipos de atividades – além do
desenvolvimento de games – para se manterem no mercado e, até mesmo, financiarem a atividade de
desenvolvimento.
Tabela 12 - Comparação entre atividades realizadas e principal fonte de receita das desenvolvedoras
ATIVIDADES REALIZADAS
PRINCIPAL RECEITA
ATIVIDADE PRINCIPAL
Qtde.
%
Qtde.
%
Desenvolvimento de jogos digitais
Desenvolvimento de conteúdo digital
Desenvolvimento de software e serviços de T.I.
Animação
Serviços educacionais
Consultoria
Treinamento corporativo
Propaganda e publicidade
Cinema / TV
Pesquisa
Publishing
Sonorização
Monetização
Distribuição
Localização
Varejo
Outras atividades digitais e tecnológicas
Outras atividades culturais e criativas
Outras atividades

316
104
104
85
75
69
54
41
30
29
27
24
22
19
12
5
37
30
17

95,5%
31,4%
31,4%
25,7%
22,7%
20,8%
16,3%
12,4%
9,1%
8,8%
8,2%
7,3%
6,6%
5,7%
3,6%
1,5%
11,2%
9,1%
5,1%

165
10
35
8
10
6
11
6
7
8
1
1
2
0
0
1
13
9
38

49,8%
3,0%
10,6%
2,40%
3,0%
1,8%
3,3%
1,8%
2,1%
2,4%
0,3%
0,3%
0,6%
0,3%
3,9%
2,7%
11,5%

Total de Respondentes

331

100%

331

100%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Com relação às receitas provenientes do desenvolvimento de jogos, o II Censo identifica as receitas
relacionadas a duas categorias de jogos: Entretenimento e Serious Games.
“Os jogos de entretenimento são considerados como aqueles que visam a diversão.
Eles podem ser feitos para a própria desenvolvedora ou para terceiros. Jogos próprios
são aqueles desenvolvidos pela própria empresa e dos quais ela detém a propriedade
intelectual. Jogos para terceiros são considerados os feitos para outras empresas e em
geral dos quais a empresa desenvolvedora não possui a propriedade intelectual. Os
clientes destes jogos podem ser brasileiros ou estrangeiros. O contratante pode ser uma
outra desenvolvedora ou um publisher; e no caso de advergames, pode ser uma
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empresa ou uma agência de publicidade, por exemplo. Os serious games são jogos que
possuem propósitos básicos definidos para além do entretenimento. Abrangem os jogos
desenvolvidos para treinamento em defesa, educação, exploração científica,
planejamento urbano, saúde, processos de gestão, política e outros; jogos para a saúde
(tendo como objetivo prevenção e/ou tratamento de condições físicas), os jogos
educacionais (que têm como objetivo ensinar conteúdos escolares, habilidades
específicas, entre outros)” (II Censo IBJD, 2018).

Dentre as 225 desenvolvedoras que alegaram ter receita com o desenvolvimento de jogos, 71,6% delas
tinham os jogos de entretenimento como a principal fonte de receita.
Além disso, nota-se que, no total, 48,9% das empresas têm os jogos próprios como a principal fonte de
receita, no entanto, a importância destes jogos próprios para as empresas não formalizadas é
significativamente maior: 74,5% das empresas não formalizadas tem os jogos próprios como principal
fonte de receita, enquanto que, para as empresas formalizadas, essa proporção cai para 42,1%.
Tabela 13 - Principal fonte de receita das desenvolvedoras formalizadas e não formalizadas por tipo de
jogo
TIPOS DE JOGOS
FORMALIZADA NÃO FORMALIZADA TOTAL
Entretenimento
67,4%
87,2%
71,6%
Jogos de entretenimento próprios
42,1%
74,5%
48,9%
Jogos de entretenimento para terceiros (clientes internacionais)
7,9%
4,3%
7,1%
Jogos de entretenimento para terceiros (clientes nacionais)
11,8%
6,4%
10,7%
Advergames
5,6%
2,1%
4,9%
Serious games
32,6%
12,8%
28,4%
Jogos educacionais próprios
10,1%
6,4%
9,3%
Jogos educacionais para terceiros
8,4%
4,3%
7,6%
Jogos de treinamento corporativo
5,1%
0,0%
4,0%
Jogos de treinamento corporativo para terceiros
3,9%
0,0%
3,1%
Jogos para saúde próprios
0,6%
2,1%
0,9%
Jogos para saúde para terceiros
2,8%
0,0%
2,2%
Simuladores com uso de hardwares específicos
1,7%
0,0%
1,3%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Respondentes válidos
178
47
225
Não se aplica
49
34
83
Outros
18
5
23
Total de respondentes
245
86
331
Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Em relação à principal fonte de renda das desenvolvedoras de jogos por plataforma, tem-se que as
plataformas de dispositivos móveis e a plataforma para computadores são as mais importantes para o
período pesquisado, sendo as principais fontes de receita de 63,4% das 246 empresas consideradas
pelo II Censo.
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Tabela 14 - Principal fonte de receita das desenvolvedoras de jogos em 2017 segundo a plataforma de
jogo
PLATAFORMA
EMPRESAS
%
Dispositivos móveis (smartphone, tablet)
Computador standalone
Web (browsers)
Computador multi player
Realidade virtual / realidade aumentada
Console
Redes sociais
Outros

93
63
24
21
18
11
1
15

37,8%
25,6%
9,8%
8,5%
7,3%
4,5%
0,4%
6,1%

Respondentes

246

100%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

A estrutura de recursos humanos das desenvolvedoras foi estudada pelo II Censo de duas maneiras:
pela identificação das frentes de trabalho dos colaboradores e pela identificação dos regimes de
contratação dos colaboradores. Quanto à identificação das áreas de trabalho, as 258 desenvolvedoras
respondentes abrigavam 2.731 pessoas, um aumento de 141% em relação às 1.133 pessoas alocadas
nas 133 empresas que responderam o I Censo. A tabela abaixo identifica pouca mudança relacionada
à distribuição de pessoas por área de trabalho: aproximadamente 60% das pessoas atuam na
programação, gestão de projetos, arte e design.
Tabela 15 - Comparativo entre a distribuição dos colaboradores por áreas
ÁREA
2014
2018
Programação e gestão de projetos
Arte e design
Administrativo e financeiro
Marketing e vendas
Outras áreas

35,0%
32,4%
13,5%
10,3%
8,8%

31,1%
27,2%
13,2%
9,8%
18,7%

Respondentes

100%

100%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Quando apresentada a distribuição, não só de colaboradores, mas também de sócios, por área de
trabalho, nota-se que as áreas administrativa/financeira e marketing/vendas recebem mais atenção dos
sócios, já que a proporção destes em relação ao número de colaboradores é maior. Além disso, o II
Censo constata:
“É possível que as áreas técnicas são percebidas como tendo tarefas e funções mais
facilmente delegáveis, provavelmente pelo domínio maior destas áreas pelos sócios.
Nas respostas abertas, aparece com frequência o relato da necessidade de
conhecimentos de administração, gestão e empreendedorismo e a necessidade de que
um dos sócios seja o responsável por essa área da empresa, pois ela é tão fundamental
quanto o desenvolvimento de jogos” (II Censo IBJD, 2018).
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Tabela 16 - Distribuição entre sócios e colaboradores nas desenvolvedoras
Área
Membros
Pessoas
%
Administrativo e Financeiro
Arte e design
Programação e gestão de projetos
Marketing e vendas
Outras áreas do negócio
TOTAL

Sócios
Colaboradores
Sócios
Colaboradores
Sócios
Colaboradores
Sócios

243
117
252
490
281
569
118

67,5%
32,5%
34,0%
66,0%
33,1%
66,9%
44,0%

Colaboradores

150

56,0%

Sócios
Colaboradores
Sócios

95
416
989

18,6%
81,4%
36,2%

Colaboradores

1.742

63,8%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Quanto ao regime de contratação dos colaboradores, o mais citado é o de terceirização, com 35,4%.
No entanto, nota-se que o número total de colaboradores citados neste assunto foi menor que o
identificado na Tabela 16 - Distribuição entre sócios e colaboradores nas desenvolvedoras. Para este
acontecimento, o II Censo indica para a sensibilidade do assunto e para a possibilidade da diferença
de colaboradores ser composta, principalmente, por pessoas sem regime de contratação formalizado.
Além disso, vale mencionar que muitos colaboradores são contratados por projeto, no entanto, esta
identificação não foi feita no II Censo:
“Algo que é destacado pelo relatório do audiovisual foi a sazonalidade das contratações.
Embora o trabalho por projeto também ocorra na IJD10, esta variável não foi medida na
presente pesquisa” (II Censo IBJD, 2018).
Tabela 17 - Regime de contratação dos colaboradores das desenvolvedoras
REGIME DE CONTRATAÇÃO
COLABORADORES
%
CLT
Terceirizado
Pesquisador / bolsista
Estagiário (a)
Jovem aprendiz
Não formalizado
331 respondentes

398
503
125
121
9
263

28%
35,4%
8,8%
8,5%
0,6%
18,5%

1.419

100%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Quanto às principais fontes de receita das desenvolvedoras, destaca-se a venda do produto em si, que
é a principal fonte de receita de 56,9% das 288 desenvolvedoras que responderam esta pergunta no II
Censo:

10

Indústria de Jogos Digitais.
Ceres Inteligência Financeira

31

Tabela 18 - Principais fontes de receita dos jogos das desenvolvedoras
CATEGORIA
EMPRESAS
%
Venda
Publicidade / patrocínio
Vendas dentro do jogo
Licenciamento
Assinatura
Pré-venda em financiamento coletivo
Venda de produtos físicos

164
104
83
30
19
17
9

56,9%
36,1%
28,8%
10,4%
6,6%
5,9%
3,1%

Outros

48

16,7%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

Em suas operações, as desenvolvedoras fazem uso de fontes de financiamento privado e público.
Dentre as fontes de financiamento privado, destaca-se o capital próprio dos fundadores ou de pessoas
próximas, como família e amigos. O financiamento por parte de uma publisher (nacional ou
internacional), que é amplamente desejado por desenvolvedoras, é a principal fonte de financiamento
de apenas 6,1% das 295 empresas respondentes.
Tabela 19 - Fontes de financiamento privado utilizadas pelas desenvolvedoras
FONTES
EMPRESAS
%
Fundadores, família, amigos e outros indivíduos
136
46,1%
Editais de jogos digitais
36
12,2%
Investimento anjo (angel investment)
27
9,2%
Editais de outras áreas
18
6,1%
Publisher internacional
16
5,4%
Financiamento coletivo virtual (crowdfunding)
15
5,1%
Aceleradora internacional
11
3,7%
Empréstimos
11
3,7%
Capital empreendedor (venture capital)
10
3,4%
Aceleradora nacional
6
2,0%
Publisher nacional
2
0,7%
Outros
13
4,4%
Nenhuma fonte privada
109
36,9%
295 respondentes (respostas múltiplas)
Fonte: II Censo da IBJD (2018)

No contexto das fontes de financiamento público, a maior parte (63,4%) das empresas alegou não fazer
uso deste tipo de financiamento, o que pode indicar tanto desinteresse por parte das empresas ou
dificuldade de acesso a este tipo de financiamento. A opção mais popular dentre as fontes de
financiamento público foram os editais de jogos digitais (22%) seguidos de editais de outras áreas
(11,9%).
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Tabela 20 - Fontes de financiamento público utilizadas pelas desenvolvedoras
FONTES
EMPRESAS
%
Editais de jogos digitais
Editais de outras áreas
Incubadora de empresas
Incentivos fiscais (leis de apoio à cultura, inovação e outros)
Recursos não reembolsáveis de pesquisa
Empréstimos
Capital empreendedor (venture capital)
Outros
Nenhuma fonte pública

65
35
12
9
7
7
2
5
187

22,0%
11,9%
4,1%
3,1%
2,4%
2,4%
0,7%
1,7%
63,4%

Fonte: II Censo da IBJD (2018)

A partir das informações coletadas pelo II Censo, é possível concluir que a IBJD:


É emergente e está em fase de crescimento acelerado, uma vez que a indústria dobrou de
tamanho de 2014 para 2018 a uma taxa de 182%, se consideradas as desenvolvedoras
formalizadas e não formalizadas.



Se concentra na região Sudeste, com destaque para o estado de São Paulo, que abriga 42,2%
das desenvolvedoras.



É composta em sua maioria por empresas jovens e de baixo faturamento: 80,6% delas não
faturam mais que R$ 360 mil reais e 65% têm menos de 5 anos de existência.



É composta, também, por várias associações regionais, sendo que 8 delas foram fundadas
entre 2014 e 2018.



Apesar de 95,5% das empresas atuarem com o desenvolvimento de jogos digitais, apenas
49,8% delas têm esta atividade como principal fonte de receita.



36,2% dos recursos humanos (RH) das empresas são os próprios sócios. Além disso, apenas
28% dos demais colaboradores é contratado sob o regime CLT, indicando estruturas de RH
pequenas e maleáveis.

4.2 Políticas Governamentais
A seguir, são apresentadas as principais ações governamentais recentes – principalmente nos âmbitos
federal e estadual – relacionadas ao setor de games:


Spcine, em 2020, por meio do edital de Produção de Games – Seed Money: O edital Nº
06/2020/SPCINE tem por objetivo apoiar financeiramente, de forma não exclusiva, projetos de
produção de game digital para exploração comercial em consoles, computadores ou
dispositivos móveis. Além disso, o edital objetiva utilizar uma incubadora contratada para
profissionalizar as produtoras cujos projetos forem contemplados. O edital disponibilizará até
R$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais) para até 8 projetos, sendo que cada um receberá
R$50,000,00 (cinquenta mil reais).



Governo do Rio Grande do Sul, em 2020, por meio do GameRS: em julho de 2020, é lançado
o GameRS, programa feito com outros órgãos da indústria criativa e que busca estimular a
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cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação no que diz respeito ao setor de jogos
digitais no estado. Suas diretrizes são orientadas por desenvolvimento da indústria,
capacitação de recursos humanos, acesso a financiamentos, geração de um ambiente de
negócios e aplicação política de demandas.


Spcine, em 2019, por meio do edital de Comercialização de Games (Publisher): O edital apoiou
financeiramente projetos de comercialização de games, disponibilizando R$700.000,00 para 7
projetos, sendo que cada um recebeu R$100.000,00, tendo como contrapartida a execução,
em até 12 meses, de projeto de comercialização de game digital.



Silício Fluminense, em 2019, por meio do edital Nº 011/2019: O edital visou selecionar
empresas que iriam ingressar na Incubadora de Empresas do Silício Fluminense que fossem
do ramo de tecnologia de informação, comunicação, produtoras audiovisuais, economia
criativa, ‘call center’ e jogos digitais. O período de incubação é de 18 meses, período para o
qual as empresas podem contar com apoio em diversas áreas: interfaceamento com entidades
de ensino e pesquisa, consultoria na elaboração de projetos para captação de recursos junto
às agências de fomento, consultoria para apresentação de projetos a investidores em geral,
orientação na elaboração de plano estratégico, participação em cursos do Sebrae, participação
em eventos da área de atuação, apoio com infraestrutura física, dentre outros.



Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, em 2019, por meio do edital FSA 2019 - FIQ GAMES:
O edital, que é parte do programa “BH nas telas”, teve por objetivo selecionar projetos para a
produção de jogos eletrônicos baseados em histórias em quadrinhos de Belo Horizonte. O
edital destinou montante total de R$170.000,00 para a seleção de 4 projetos para o
desenvolvimento de protótipo de game mobile a partir de propriedade intelectual disponibilizada
por quadrinistas previamente selecionados pelo programa.



Ministério da Cultura (Secretaria do Audiovisual), em 2018, por meio dos editais
SAV/MINC/FSA Nº 6, 7 e 8:
o

Linha 6: O edital teve como objeto a seleção de 10 jogos eletrônicos, com temática
livre, voltados para a adolescência e juventude. As propostas selecionadas entregaram
jogo eletrônico inédito e original contendo jogo completo e seu teaser e, como
contrapartida, receberam investimento de até R$250.000,00.

o

Linha 7: O edital teve como objeto a seleção de 10 projetos transmídia para a produção
independente de jogos eletrônicos e curta-metragem de ficção/animação com duração
de 13 minutos. Para este edital, foram disponibilizados R$3.500.000,00 de forma que
cada projeto podia ser contemplado com até R$350.000,00. Dentre as contrapartidas,
além do desenvolvimento do jogo, estava a participação em seminário de qualificação.

o

Linha 8: O edital teve como objeto a seleção de 10 projetos transmídia para a produção
independente de jogo eletrônico e minissérie de ficção/animação, com 13 episódios de
7 minutos. Para este edital, foram disponibilizados R$10.000.000,00 de forma que cada
projeto podia ser contemplado com até R$1.000.000,00. Dentre as contrapartidas,
além do desenvolvimento do jogo, estava a participação em seminário de qualificação.
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Ancine, em 2016 e 2017, por meio do Prodav 14/2016 e 14/2017: O Prodav 14/2016 fez parte
do Programa Brasil de Todas as Telas, e destinou um total de R$ 10 milhões do Fundo Setorial
do Audiovisual para a produção de 24 Jogos Eletrônicos em três categorias: a categoria A,
destinada a projetos de até R$ 1.000.000,00; a categoria B, destinada a projetos de até R$
500.000,00; e a categoria C, destinada a projetos de até R$ 250.000,00. O edital, então, se
repetiu em 2017 – Prodav14/2017 - com o mesmo orçamento.



Ministério da Cultura, em 2017, por meio do edital App pra Cultura: O edital tinha como objeto
a seleção de 40 aplicativos de jogos eletrônicos, inéditos ou originais, voltados para a
disponibilização de serviço cultural, divididos entre as categorias: audiovisual e temática
cultural livre. Aos aplicativos contemplados, foram concedidos até R$20.000,00 para cada.



Ministério das Comunicações, em 2014 e 2015, por meio do INOVApps: O INOVApps de 2014
foi um concurso promovido pelo Ministério das Comunicações que selecionou e premiou 25
aplicativos e 25 jogos de interesse público. As premiações do INOVApps somaram um total de
R$ 4,5 milhões. Cada um dos 25 projetos vencedores de aplicativos recebeu R$ 80 mil,
enquanto os 25 projetos escolhidos de jogos sérios foram contemplados com R$ 100 mil, cada
um. Em 2015, o concurso se repetiu e premiou 100 projetos (de um total de 933 inscritos) com
R$ 50.000,00 cada.



Lançamento do Projeto Apex-BGD, em 2013: programa de promoção da exportação de games
criado pela ABRAGAMES em parceria com a Apex-Brasil.

As ações em questão, em sua maioria, foram promovidas pelo governo federal até o ano de 2018, no
entanto, foram descontinuadas em sua maior parte. Nos anos mais recentes, se destacam algumas
ações estaduais, como a da Spcine, que, pelo segundo ano consecutivo, divulgou edital para produção
de games em que as desenvolvedoras devem passar, também, por processo de incubação. De maneira
geral, entende-se que as ações governamentais são insuficientes: de acordo com o II Censo, 63,4%
das desenvolvedoras não utilizava nenhuma fonte pública de financiamento, apesar de 84,4% delas
acreditar que o papel do governo para o desenvolvimento da IBJD é importante ou muito importante.
Levando em consideração que um dos objetivos do II Censo foi o de mapear o setor de Jogos Digitais
com o intuito de aprimorar políticas públicas voltadas ao setor, o II Censo fez entrevistas
semiestruturadas com atores públicos, bem como análises documentais de editais. Utilizando a
metodologia em questão, o II Censo identificou ações – para o poder público -, que foram agrupadas
conforme categorização desenvolvida pelo estudo de Fleury, Nakano e Sakuda (2014):


Desenvolver uma indústria brasileira de jogos digitais que seja competitiva e inovadora:

Nesta linha, foram sugeridas ações que viabilizassem a incubação e aceleração de empresas do setor,
a criação de linhas de fomento destinadas a pequenos produtores, o acesso a programas de mentoria
e consultoria, o acesso a espaços de trabalho e a laboratórios de produção, a criação e fortalecimento
de clusters do setor.


Capacitar recursos humanos para criar, gerenciar e operar empresas de classe global:
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Nesta linha, foram propostas ações que viabilizassem maior interlocução entre o mercado e a
academia; a capacitação de profissionais no aspecto gerencial utilizando parcerias com instituições
como o SEBRAE; a capacitação de profissionais relativas à elaboração de projetos, execução e
prestação de contas de editais de fomento.


Promover o acesso a financiamentos que possibilitem o crescimento das empresas e da
competitividade internacional:

Esta linha de atuação envolve a criação de linhas de crédito facilitadas pela FINEP e BNDES, o apoio
ao surgimento de fundos de aceleração, o estímulo ao surgimento de publicadoras nacionais.


Gerar um ambiente de negócios que permita o crescimento sustentado:

Neste tópico, foram sugeridas a realização de pesquisas de atualização do Censo, a criação de
entidade de pesquisa responsável pela geração de dados de mercado para formuladores de política
pública e demais agentes do setor, a criação de CNAE específico para produção de jogos digitais, o
apoio a agrupamentos municipais e estaduais por meio da subvenção de projetos com apoio do
ecossistema local.


Gerar demanda por meio de compras públicas:

Esta linha de atuação envolve, basicamente, explorar o potencial educativo e de interesse público do
setor por meio de compras de jogos em áreas como defesa, saúde, educação, segurança pública e
cidadania.
Levando em consideração as ações governamentais recentes e o que foi identificado pelo II Censo em termos de ações governamentais - mencionam-se, também, constatações e propostas realizadas
por outros trabalhos.
Zambon et Carvalho (2017) entendem as políticas públicas para o setor de jogos – em nível federal –
como incipientes e recentes. Além disso, destacam o fato de os jogos digitais terem sido tratados como
software durante longo período de tempo (apud ALBANEZ, 2019). Nesse sentido, vale lembrar que o
setor de jogos digitais possui alta interdisciplinaridade, uma vez que envolve, além de software, música,
design, ilustração, dentre outras áreas do conhecimento (CADIN, GUÉRIN, 2006 apud ALBANEZ,
2019).
Albanez (2019), no que diz respeito às políticas públicas para o setor de jogos digitais - a níveis estadual
e municipal -, afirma:
“Estas podem incluir a disponibilização de espaços para coworking e eventos (eventos
do setor, entre o setor de jogos e outros que possuem sinergia e entre financiadores),
aproximação entre as fontes de financiamento e o setor, a disponibilização de cadastros
de prestadores de serviços autônomos e de empresas em uma lista de profissionais
locais, incentivos fiscais, disponibilização de editais mais frequentes que incluam um rol
mais amplo possível de profissionais e empresas, estes por sua vez, montados e
organizados por profissionais especialistas no setor, disponibilização de vantagens
fiscais, montagem de laboratório com devs kits disponíveis e a divulgação ampla sobre
a importância do setor, em termos de potencial econômico” (ALBANEZ, 2019).
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4.3 Inciativas em Outros Estados
4.3.1 Rio Grande do Sul
A indústria de jogos do Rio Grande do Sul figura entre as maiores do Brasil, com um faturamento de
R$ 32,5 milhões em 2019, representando um crescimento de 53% frente ao ano anterior. Além das 40
empresas desenvolvedoras instaladas, o estado também conta com uma forte associação da indústria,
arranjo produtivo local formalizado, ampla oferta de cursos de graduação na área e participação
intensiva do governo local. Toda essa configuração fortalece e potencializa o crescimento do segmento.
Apesar das primeiras iniciativas terem surgido nos anos 1990, no meio da primeira década de 2000 a
indústria começou a ganhar tração. Um caso de sucesso é o da Southlogic, fundada em Porto Alegre
no ano de 1996 e responsável pelas primeiras negociações de empresas como Microsoft (Xbox) e Sony
(Playstation) com a América Latina. A trajetória da empresa culminou em sua venda para a Ubisoft, que
adquiriu a desenvolvedora em 2009, mas logo encerrou as atividades, em 2010.
Entretanto, o movimento já havia chamado a atenção para a indústria e, em 2010, surgiu o primeiro
curso de graduação na área. Atualmente, já existem 10 cursos de graduação de jogos digitais no
estado, sendo dois deles reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação. Em conjunto as
instituições possuíam, em 2018, 763 matrículas ativas, contribuindo para a oferta de uma mão de obra
escassa no mercado e tornando o estado mais atrativo para as empresas de games.
Dessas instituições de ensino, duas mantém parques tecnológicos que possuem as empresas de jogos
como um dos principais públicos - o parque Hub One Novo Hamburgo (Feevale), e o Tecnopuc (PUCRS). Ambos os parques possuem propostas similares, oferecendo serviços e infraestrutura que apoiam
as empresas da economia criativa em seu surgimento. São exemplos os programas de incubação e
aceleração, eventos, networking, conexão com consultorias técnicas, parcerias com instituições
relevantes, dentre outros.
Um outro componente protagonista na indústria de jogos do Rio Grande do Sul é a ADJogosRS,
associação que reúne e representa as empresas desenvolvedoras do estado, foi criada em 2013 e logo
conduziu e concluiu o projeto de instaurar um Arranjo Produtivo Local (APL) na região de Porto Alegre
e cidades próximas. A institucionalização do APL possibilitou maior cooperação e integração das
empresas, visando aumento da inteligência e competividade.
O APL facilitou também a captação de recursos públicos e o setor de games é percebido como
estratégico pelo governo do Estado, que realiza investimentos direcionados ao desenvolvimento
econômico. Em 2015, o projeto foi contemplado pela Agência de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento para receber R$ 150 mil por 18 meses. Outro braço do governo que atua ativamente no
desenvolvimento da indústria de games é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo
(Sedetur), que investiu na realização de eventos e mensurou um retorno de R$500 mil em um
investimento de R$ 25 mil realizado em 2018 e um retorno de R$ 1 milhão em R$ 30 mil investidos em
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2019. Além dessas, existem também os editais de cultura que abrangem a indústria de games - Fundos
de Apoio à Cultura Audiovisual II e Movimento -, investimentos pelo banco do estado Bandesul e um
novo programa focado no desenvolvimento do segmento chamado GameRS, lançado em julho de
2020.
Em síntese, o histórico de sucesso de empresas como a Southlogic e o investimento estrangeiro
despertaram no Rio Grande do Sul o olhar estratégico para a indústria de jogos. Desde 2010, o
segmento se estruturou com força, por meio da abertura de cursos de graduação, organização das
empresas por meio da associação e do APL e aumento da captação de investimentos públicos. O
amadurecimento de todos estes componentes possibilita que a indústria de jogos do Rio Grande do
Sul figure entre as maiores do país e pavimenta a estrada para o desenvolvimento futuro.

4.3.2 Pernambuco
Indicada como o quinto maior polo de desenvolvimento de games no Brasil, a cidade do Recife é sede
de 16 empresas desenvolvedoras de jogos digitais, dentre elas algumas com grande relevância
internacional. Mas as primeiras iniciativas são antigas, de 1997, Art Voodoo e Mesa de Jogos – que
não estão mais funcionando – ajudaram a pavimentar a estrada da indústria de jogos recifense.
Atualmente, o setor conta com diferentes frentes de desenvolvimento e apoio, como o Porto Digital e a
Playnambuco.
O Porto Digital é um parque tecnológico que fomenta diferentes indústrias de tecnologia, sendo a de
Games uma das principais. Originado de um investimento do Governo do Estado de Pernambuco,
atualmente é gerenciado pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital, uma Organização Social sem fins
lucrativos. É sede de 330 empresas que faturaram R$ 2,3 bilhões em 2019 e oferece infraestrutura,
serviços e programas que fomentam o desenvolvimento das duas frentes, de tecnologia da informação
e da economia criativa.
Em 2019, o Porto Digital desenvolveu o REContent um evento direcionado às áreas audiovisual e de
games. Diferentes produtoras, estúdios e investidores se reuniram e desenvolveram atividades como
rodadas de negócio e workshops, dentre outros. Recife é também sede de outros eventos, como a
Mostra SoftexRecife de Games.
Já a Playnambuco é a Associação das Desenvolvedoras de Jogos de Pernambuco, outra instituição
que apoia o desenvolvimento da indústria, organizando eventos e prospectando fundos
governamentais para financiar pequenas empresas. Possui 10 associados que faturaram 13 milhões
em 2018 e empregaram 238 profissionais.
Um outro pilar que fortalece o desenvolvimento da indústria é a oferta de cursos técnicos e de
graduação na área de jogos digitais. Seis universidades e centros de educação oferecem cursos nessa
área, sendo o mais tradicional o curso superior em tecnologia ofertado pela UNICAP, criado em 2010.
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Existem também políticas públicas direcionadas para o fomento do setor de games, por meio de
investimentos em eventos e financiamento de editais. O Porto Digital é a principal forma de atuação do
governo que beneficia a indústria de games e o evento REContent, organizado pelo parque tecnológico,
foi patrocinado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.
Uma outra forma de atuação é por meio do Funcultura, fundo vinculado à Secretaria de Cultura de
Pernambuco, com o objetivo de financiar produtores e artistas, que passou a incluir Games em seus
editais em 2018. Entretanto, o segmento de jogos digitais ainda é pouco protagonista, tendo sido
disponibilizado no edital mais recente apenas R$ 150.000,00 exclusivamente para o desenvolvimento
de jogos, de um total de R$ 9,28 milhões.
O resultado das empresas é o reflexo da força do ecossistema que se instaurou na cidade do Recife.
A Manifesto Games é um exemplo disso, tanto pelo seu longo tempo de existência - fundada em 2005
- como por atualmente trabalhar com grandes nomes da indústria de games internacional, como Ubisoft
e Zynga. Outro caso de sucesso internacional é o Kokku, estúdio fundado em 2011, que em 2015 atuou
como terceirizado no jogo Horizon Zero Dawn, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos para o
console Playstation 4.

4.3.3 Brasília
A Indie Warehouse foi um coworking para acolher a economia criativa e os desenvolvedores de games
localizados em Brasília. O projeto foi criado a partir da iniciativa da empresa Behold Studio, uma das
maiores e mais premiadas empresas de games brasileira. Em 2017, a empresa decidiu investir em uma
infraestrutura que promovesse um espaço mais profissional de trabalho e que pudesse reunir toda a
comunidade de games de Brasília. Assim, os sócios investiram na reforma de um galpão para a criação
da Indie Warehouse.
O coworking foi inaugurado em 2018, cuja estrutura consiste em um galpão de mil metros quadrados
localizado no Lago Norte, em Brasília. A Indie Warehouse tem como objetivo fortalecer e incentivar a
inovação na comunidade de criadores em Brasília. Para isso, foi ofertado um espaço com infraestrutura
adequada para que os profissionais realizem seus projetos, de modo a ajudar na realização de eventos,
troca de conhecimento e aprendizado entre os colaboradores.
O espaço operava com uma estrutura de planos de assinatura. Nesse sentido, o usuário poderia optar
por pagamentos de diárias ou mensalidade, cujos valores variavam de acordo com o período de
utilização e estrutura utilizada. As estruturas adicionais que poderiam ser escolhidas são o aluguel de
espaços fixos, salas de reunião, auditórios e área externa, além da compra de alimentação e serviços
de papelaria.
Durante seu funcionamento, a Indie Warehouse reuniu artistas gráficos, designers, cientistas da
computação, publicitários, cineastas e outros profissionais ligados à economia criativa, promovendo
interação entre os profissionais que atuam em diferentes etapas da produção de jogos digitais. Nesse
sentido, foi criado um ecossistema de troca, compartilhamento e aprendizado, no qual foram realizados
Ceres Inteligência Financeira

39

cursos, palestras, eventos como game jams, que contribuíram também com a capacitação técnica dos
participantes. Em 2019, a Indie Warehouse encerrou suas operações.

4.4 Um Olhar Preliminar Para a Indústria Mineira de Games
A indústria mineira de games aparentemente se acomodou nos últimos anos. A pesquisa mais recente,
realizada em 2018, identificou 49 empresas e conseguiu a adesão de 25. Já o levantamento do
NewZoo, realizado em 2016, mapeou 44 empresas. O número de desenvolvedoras, portanto,
estabilizou-se em torno de 40, frustrando as expectativas de crescimento acelerado, esperada para um
segmento tão pequeno e ao mesmo tempo promissor, o que levanta questionamentos sobre o atual
ecossistema mineiro de games.
Atualmente, existem em Minas Gerais 5 cursos de nível superior presenciais na área de jogos digitais.
Complementarmente, existem também instituições de formação profissional, que agregam à oferta de
mão de obra. As faculdades concentram-se na oferta dos cursos e não são desenvolvidas atividades
complementares relevantes, como incubadoras e parques tecnológicos.
Em relação ao suporte à indústria, uma importante instituição do segmento em Minas Gerais é a
Associação Mineira de Jogos Digitais (GAMinG), fundada em dezembro de 2016 e que, desde então,
atua focada na capacitação das empresas tanto nos aspectos técnicos como mercadológicos. A
entidade organiza eventos como o Game Jams, encontros de negócios e encontros técnicos,
ressaltando seu enfoque educacional e seu papel importante ao estimular, entre os desenvolvedores,
o networking, o compartilhamento de conhecimento e a experiência prática nas Jams. Entretanto,
percebe-se uma baixa atuação em ações de desenvolvimento econômico, como a organização
estratégica das empresas do ecossistema e a atração de recursos públicos e privados.
Outro componente importante da indústria mineira é a Playbor, uma aceleradora de negócios que atua
desde 2015, pioneira no brasil por ser focada em jogos digitais. O formato de atuação da Playbor
apresenta um grande potencial de impacto na indústria. As iniciativas de aceleração já contemplaram
pelo menos 40 projetos, sendo ao menos 20 exclusivamente em Minas Gerais, demonstrando seu
potencial para iniciar novos negócios. Outros impactos positivos podem ser esperados, como a atração
de mais investidores para o estado. Entretanto, apesar de importante, seu escopo de atuação é
específico e não contempla a necessidade do ecossistema mineiro por uma organização estratégica
abrangente e desenvolvimentista.
Essa latente demanda por uma organização estratégica também não é suprida pelas políticas públicas.
Há pouca ou nenhuma menção à indústria de jogos, o que distancia o estado de pares como Rio Grande
do Sul e Pernambuco, que possuem iniciativas focadas em desenvolver o segmento. Quanto às fontes
de financiamento, a pesquisa de Albanez (2019) indicou que, das 24 empresas estudadas, 96%
utilizaram de alguma forma recursos próprios ou de familiares, enquanto apenas 24% receberam
investimentos públicos – incluindo recursos federais. As políticas públicas foram indicadas por 88% dos
respondentes como uma das carências da indústria em Minas Gerais.
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Este panorama apresentado se reflete no desenvolvimento das empresas. A pesquisa de Albanez
também indicou que apenas 8% das empresas respondentes se situam na faixa de faturamento de R$
60 a R$ 360 mil, enquanto o restante faturou abaixo de R$ 60 mil no ano. Além disso, outras
características também reforçam o estágio de desenvolvimento incipiente do setor: 30% não auferiu
nenhum faturamento em 2018, 70% tem até 4 anos de operação e 80% possui até 5 empregados,
sendo que, se desconsiderados os sócios, 44% não possui nenhum funcionário.
Mas, apesar dos desafios, os empreendedores e o ecossistema continuam buscando se desenvolver,
e alguns casos de sucesso estimulam a continuidade do segmento. Fundada em 2007, a Onrizon
demonstra a possibilidade de alcançar resultados no estado de Minas Gerais. Seus jogos são bem
utilizados pelo mercado e possuem bases de jogadores constantes, mas ganharam ainda mais
relevância com a atual crise do COVID-19. Durante os primeiros meses da pandemia o faturamento da
empresa mais que dobrou, o número de downloads cresceu 1.600% e a empresa expandiu sua
relevância internacional: somente na Indonésia foram um milhão de acessos. Na outra ponta, o mais
recente Estúdio Patada!, fundado em 2017, conseguiu prospectar um cliente internacional logo em seu
segundo ano de operação, demostrando as possibilidades de atuação das empresas mineiras.
Em síntese, Minas Gerais – um dos polos de tecnologia brasileiros – já possui exemplos inspiradores
e as bases necessárias para o fortalecimento da indústria local. Atuando para reduzir suas fraquezas
e formando uma visão estratégica, as desenvolvedoras mineiras poderão atuar com abrangência
nacional ou mesmo internacionalmente, atraindo investimentos e gerando empregos no estado.
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5 Pesquisa Primária
Nessa seção serão apresentados os resultados da coleta de dados primária, a qual fez uso de duas
metodologias para obtenção das informações: entrevistas semiestruturadas (pesquisa qualitativa) e
aplicação de questionário, estilo survey (pesquisa quantitativa). Essa coleta de dados teve como
objetivo principal entender quais são as percepções dos agentes atuantes no setor de jogos digitais em
Minas Gerais, além de fornecer um pequeno panorama da situação desses agentes e do setor de
games no geral.
Com relação às entrevistas, foram realizadas 17 ao todo, sendo 10 com empresas desenvolvedoras, 2
com profissionais autônomos e 5 com instituições de apoio. Vale ressaltar que dessas entrevistas, duas
delas os respondentes não estavam diretamente inseridos no setor de jogos de digitais atualmente: um
dos profissionais autônomos já não atua no setor de games e uma das instituições de apoio possui
interesse no setor, mas ainda não adentrou ao mercado.
E, com relação ao método de coleta por questionário, obteve-se 20 respostas ao todo, divididas em 12
empresas desenvolvedoras (uma empresa respondeu mais de uma vez por diferentes sócios,
totalizando em 13 respostas de empresas desenvolvedoras 11 ), 3 profissionais autônomos e 4
instituições de apoio.
É interessante destacar que, em sua maioria, os respondentes das entrevistas também participaram
do questionário, com exceção de uma empresa desenvolvedora e o profissional autônomo e a
instituição de apoio não atuantes no setor atualmente. Isso significa que 3 empresas desenvolvedoras
e 2 profissionais autônomos que não participaram das sessões de entrevistas, responderam o
questionário.
Tendo isso em vista, o capítulo é organizado segregando as informações obtidas nas entrevistas e nos
questionários. No primeiro grupo, serão apresentados o perfil do entrevistado, cadeia de valor de
games, perfil da empresa, funding, gargalos, associações de apoio e por fim, a percepção dos
entrevistados sobre a crise do COVID-19. E na parte quantitativa, será apresenta primeiramente o perfil
dos respondentes do questionário, segregado pelo seu enquadramento (empresa desenvolvedora,
profissionais autônomos e instituições de apoio); logo em seguida, são apresentadas as percepções
dos respondentes em relação: ao setor de games em Minas Gerais; à atuação e importância das
instituições de apoio; ao apoio governamental; e por fim, as perspectivas e tendências do setor.

11

No capítulo de Metodologia é explicado o tratamento dado a essa repetição
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5.1 Pesquisa Qualitativa
5.1.1 Perfil do entrevistado
Em relação à formação profissional dos respondentes, a maioria realizou curso de graduação nas áreas
de ciências da computação, jogos digitais ou design. Estudaram conteúdos necessários para a criação
de games e, a partir disso, iniciaram sua atuação no desenvolvimento de jogos digitais. É importante
ressaltar que a maioria dos respondentes destaca que o interesse por jogos digitais surgiu antes mesmo
do início de suas profissões, sendo o consumo e interesse pela indústria de games incentivos para
adentrarem e investirem no mercado.

5.1.2 Cadeia de valor
As etapas do processo de desenvolvimento e lançamento de um jogo digital envolvem desde o
momento da definição do conceito do jogo que será desenvolvido até a entrega ao consumidor final,
por meio das diversas plataformas de distribuição. Nesse sentido, os respondentes atuam
principalmente no desenvolvimento dos jogos e contam com parcerias estratégicas relevantes, tanto
no processo de produção, quanto na distribuição do jogo criado. Em alguns casos as empresas também
atuam na cadeia de valor como terceirizadas, prestando serviços para outras empresas de forma
complementar o desenvolvimento autoral.
As empresas entrevistadas atuam com o foco na criação do jogo. Essa etapa envolve profissionais de
diversas especialidades, como narrativa, ilustração, design, animação programação e sonorização.
Percebe-se como algo recorrente nos estúdios – que são de pequeno porte - a participação dos sócios
na gestão da empresa e no desenvolvimento do jogo. Além disso, é recorrente a contratação de
freelancers para a realização de parte dos trabalhos, principalmente para as funções de audiovisual,
sendo principal justificativa para a terceirização os custos para contratação de profissional CLT. A
estratégia para o lançamento dos jogos varia de acordo com o perfil da empresa, podendo desenvolver
vários jogos para diferentes plataformas ou focar apenas no desenvolvimento de um jogo por vez.
Uma vez desenvolvido o jogo, os entrevistados mencionam que a distribuição pode ser feita
principalmente de duas maneiras: ou de forma independente, ou por meio de publishers. As publishers
auxiliam desde o processo de desenvolvimento do jogo, tornando-o mais preparado para o mercado,
mas atuam principalmente na divulgação e reconhecimento do jogo no mercado, possibilitando
comunicação com possíveis investidores. Em troca, estas empresas ganham participação nos ganhos
futuros dos jogos. Nesse sentido, a parceria com publishers é vista como uma forma de escalar o jogo
lançado, atingindo um público maior e potencializando as vendas, algo que precisaria de um grande
investimento da empresa caso fosse realizado apenas com financiamento próprio.
Já o lançamento de forma independente dos jogos é feito pelas próprias desenvolvedoras, que vão
diretamente às plataformas de jogos para distribuir seus produtos. As plataformas democratizaram o
acesso à distribuição para as desenvolvedoras, antes muito dependentes das publishers para
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acessarem a produção da mídia física. Atualmente, as plataformas digitais concentram a maioria dos
consumidores e são utilizadas até mesmo pelas publishers, que podem negociar melhores contratos
de divulgação. As empresas ofertam o jogo nas plataformas, onde os consumidores podem adquirir o
jogo de forma gratuita ou paga, e a taxa cobrada pela intermediação é de aproximadamente 30% do
valor de venda do jogo. Pode-se citar como exemplos de plataformas para mobile a Google Play e a
App Store; para jogos de console, destacam-se Xbox, Play Station e Nintendo; para computador,
destacam-se Steam, Nuuvem, Origin, Epic Games Store, dentre outras.

5.1.3 Perfil da empresa
A indústria mineira de jogos digitais é composta principalmente por empresas jovens, fundadas há
menos de cinco anos. A maior parcela dessas empresas foi criada durante ou logo após a graduação,
sendo as primeiras experiências profissionais dos sócios. Entretanto, também existem casos de sócios
fundadores mais experientes.
Quanto ao financiamento inicial, uma das empresas recebeu aporte de investidores, que financiaram
os primeiros anos de desenvolvimento. Uma pequena parcela começou com financiamento por meio
de editais e a grande maioria das empresas foram financiadas com recursos próprios ou de familiares.
Entretanto, nem todos os investidores preferiam que fosse assim, mas relatam que o acesso ao capital
investidor ainda está dificultado, principalmente em Minas Gerais.
As empresas entrevistadas possuem em média dois sócios e é comum os sócios realizarem a gestão
da empresa e o desenvolvimento do jogo, participando da produção e ao mesmo tempo intermediando
a interação com o mercado e gerenciando a sustentabilidade financeira da organização. Quanto à
formalização do trabalho, atualmente o estúdio que mais possui funcionários contratados em regime
CLT conta apenas com 3 empregados. O restante dos recursos humanos costuma alternar entre
freelancers e estagiários, demonstrando um baixo grau de formalização da mão de obra. No entanto,
isso pode ser explicado pela amostra, constituída principalmente por empresas de pequeno porte, além
da dificuldade de arcar com os custos fixos e impostos trabalhistas.
Todos os estúdios entrevistados podem ser categorizados como independentes – indies -, isto é, não
recebem apoio de grandes publicadoras, sendo responsáveis pela maior parte do processo de
desenvolvimento e distribuição. Quanto ao tipo de produtos desenvolvidos, não fica claro um padrão
entre as respondentes, nem quanto ao estilo ou quanto ao tempo de produção. Entretanto, enquanto
algumas possuem ciclos de produção mais curtos e estão preocupados com aspectos de mercado do
jogo (aceitação, comercialização, etc), outras entraram em ciclos extensos, investindo até mesmo 4
anos na produção de um único jogo que, em alguns casos, nem sequer alcançou o retorno econômico,
ou demorou anos para pagar o investimento. Percebe-se que a falta de visão mercadológica e de
recursos financeiros e organizacionais para conduzir os projetos pode se tornar uma ameaça (muitas
vezes não percebida) aos pequenos estúdios de jogos.
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Entretanto, as dificuldades e limitações enfrentadas pelos estúdios não são fruto da falta de
planejamento, mas talvez de um planejamento incompleto ou incorreto. Essa percepção é extraída do
fato de 4 estúdios terem formalizado o planejamento estratégico ainda nos momentos iniciais do projeto,
mas ainda assim os projetos conduzidos foram cancelados ou não trouxeram retornos econômicos
satisfatórios. Neste ponto, é importante diferenciar a visão estratégica da mercadológica, pois é
evidente que os planejamentos tiveram pouca aderência às realidades de mercado. A falta de
profissionais com maior visão de mercado foi ressaltada por diferentes respondentes.

5.1.4 Funding
Ao ser abordado as práticas de funding, os entrevistados destacam que a captação de recursos para
investimento nas empresas de games mineiras ocorre geralmente por meio da iniciativa privada, com
capital dos próprios sócios e eventualmente com investidores e publishers que, dependendo do modelo
de parceria definido, podem financiar as operações da empresa durante o desenvolvimento do jogo.
Além disso, alguns entrevistados destacam formas de arrecadação de recursos financeiros por meio
de sites de financiamento coletivo. Em relação ao relacionamento com investidores, alguns
entrevistados destacam a necessidade de gestores de empresas desenvolvedoras estruturarem suas
propostas com uma visão mais gerencial, de modo a preparar um pitch mais compatível com a
linguagem do mercado e, assim, atrair o interesse de investidores.
Quanto às formas de funding de iniciativa pública, os entrevistados destacam a oferta de editais como
a prática mais comum, na qual a empresa ou profissional precisa ganhar a licitação para
desenvolvimento do projeto definido pelo órgão contratante. Entretanto, os editais costumam não ser
destinados especificamente para o segmento de jogos digitais, usualmente incluídos na mesma
categoria que outros produtos audiovisuais e também são pouco frequentes e pouco divulgados.

5.1.5 Gargalos do desenvolvimento do setor em Minas Gerais
Para os entrevistados, o aspecto dos recursos humanos é um dos principais desafios. Primeiramente,
ocorre muita migração de bons profissionais para fora do estado - seja para São Paulo ou para o exterior
– já que as empresas mineiras não conseguem competir, seja devido a dificuldades financeiras ou ao
perfil dos projetos. O segundo ponto de dificuldade é o de agregar profissionais de outras áreas – além
da produção - que tragam conhecimentos de negócios, marketing e gerenciamento de projetos, o que
atuaria na correção das principais fraquezas das empresas entrevistadas. Além disso, a falta de
experiência prévia dos profissionais que já atuam na indústria limita o potencial de crescimento das
empresas e alguns respondentes indicaram que esse amadurecimento pode vir tanto com o tempo,
como pela “importação” de experiências externas.
Um outro aspecto levantado pelas empresas é a necessidade de uma maior integração entre os
componentes do ecossistema, principalmente para o compartilhamento de experiências e
conhecimentos. Alguns entrevistados acreditam que a participação de instituições de apoio ao setor de
games em conjunto com o Sebrae pode ser uma interessante forma de melhorar a situação atual do
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mercado. Sugerem que essa parceria seja feita por meio de mentorias, cursos, palestras para empresas
desenvolvedoras e demais profissionais do setor, para que aprimorem sua análise de mercado para o
lançamento de novos jogos e suas formas de captação de recursos para investimento na empresa.
Ademais, um dos entrevistados ainda destaca a necessidade de trazer pautas de palestras e cursos
mais adequados à demanda dos profissionais do setor local, de modo a atrair mais o público e gerar
maior engajamento da comunidade.
O aspecto tributário também foi citado pelos entrevistados não somente quando perguntados sobre os
gargalos e dificuldades, mas também ao falarem de outros aspectos como comercialização
internacional e contratação de mão de obra.
Quanto ao mercado de games no Brasil, os entrevistados destacam suas limitações, tanto técnicas
quanto financeiras. O estado atual da indústria de games é indicado como incipiente em ambos os
aspectos e, apesar de exceções como a empresa Wildlife, que é avaliada em mais de US$ 1 bilhão,
um dos respondentes se lembrava de menos de 10 empresas que ele consideraria “grandes”, indicando
que a grande maioria destas são mesmo de pequeno porte: studios indie, em sua percepção.
As empresas desenvolvedoras de jogos e profissionais do setor estão presentes em todo o Brasil, mas
destaca-se a participação da indústria em algumas regiões do país devido à concentração das
atividades e reconhecimento no mercado nacional. Os entrevistados destacam que o mercado de
games é mais desenvolvido nas regiões Sudeste e Sul.
Quanto ao tipo de produto, um dos entrevistados acredita que a maioria das empresas desenvolvem
principalmente jogos para celulares. Apesar de possuírem barreiras de entrada menores, enquanto
negócio, os jogos mobile são complexos, exigindo muitas habilidades que fogem do escopo técnico
dos empreendedores de games brasileiros. Dois entrevistados mencionaram que desconhecem no
Brasil uma empresa que seja capaz de desenvolver jogos “Triple A”, os blockbusters do segmento, que
demandam muito investimento técnico e financeiro, mas alcançam grandes públicos em todo o mundo.
Minas Gerais não foge da percepção média, tendo um dos entrevistados lembrado que, no estado, a
maioria das empresas tem até 5 empregados, já considerando os sócios. “Não é uma situação muito
formalizada”. Outros entrevistados reforçaram que, apesar de surgirem profissionais qualificados em
Minas Gerais, muitos deles são atraídos para outros centros mais relevantes, como São Paulo.
A principal forma de apoio governamental ao desenvolvimento da indústria de jogos digitais destacada
pelos entrevistados é a oferta de editais. Alguns entrevistados reconheceram o papel importante da
Ancine em editais de anos anteriores, identificando uma evolução. Entretanto, também foram
elaboradas críticas que incluem a falta de um tratamento específico para o segmento, a divulgação
precária dos editais e a fraqueza da curadoria dos projetos. Quanto ao último item, foi pontuado que o
formato mais atual dos editais não considera o potencial de sucesso dos projetos e nem busca capacitar
as empresas nos aspectos mercadológicos, o que resulta, na maioria dos casos, em investimentos com
pouco retorno e impacto.
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Não obstante, os entrevistados relatam que participam de editais para arrecadar recurso necessário
para manter as operações da empresa durante a produção de outros jogos, não sendo os editais o foco
das empresas. Alguns entrevistados ainda completam que participam de editais para financiar o
desenvolvimento de jogos próprios posteriormente, com o recurso obtido.

5.1.6 Associações de apoio: educação e capacitação
Em Minas Gerais, destacam-se entre instituições de apoio ao mercado de jogos digitais a GAMinG e
Playbor, que surgiram a partir da iniciativa dos próprios profissionais da indústria de jogos regional, com
destaque para a capital mineira, Belo Horizonte. Já em nível nacional, é destacada a ABRAGAMES.
É interessante destacar que, de acordo com os entrevistados, há uma proximidade dos profissionais
da indústria de games regional, inclusive para a troca de conhecimento e contratação de serviços como
freelancer, o que envolve também o reconhecimento dos profissionais dentro desse seleto grupo.
Os entrevistados destacam que as principais ações das instituições de apoio envolvem consultorias e
capacitações para empresas e profissionais do setor, além de promover eventos para reuniões e troca
de conhecimento. Pode-se citar como exemplo de eventos a realização de game jams, evento que
reúne pessoas interessadas em games para o desenvolvimento de um projeto, atrelado a uma
competição, e que tem duração média de alguns dias.
Em relação aos eventos para troca de conhecimento, que podem ocorrer por meio de palestras ou
reuniões informais entre o grupo, os entrevistados destacam que são momentos muito oportunos para
profissionais que participaram de programas de desenvolvimento internacionais ou possuem
experiência no exterior apresentarem novas tendências de mercado, aprimorar o conhecimento técnico
do grupo e ensinar boas práticas aprendidas no mercado.
Os entrevistados apontam como possibilidade de melhoria a oferta de conteúdo e eventos que
promovam a interação entre profissionais do setor de jogos digitais e potenciais investidores, para que
possam captar investimentos para projetos que estão sendo desenvolvidos. Nesse sentido, também
destacam a necessidade das instituições de apoio ofertarem conteúdos relacionados à gestão, para
que os profissionais tenham uma visão mais ampla e estratégica sobre o negócio.

5.1.7 Percepção da crise do Covid-19
Em relação à crise do Covid-19, vivenciada em todo o mundo, os entrevistados destacam o crescimento
da demanda por jogos digitais, relacionando ao fato das pessoas procurarem novas formas de
entretenimento durante o isolamento social e até mesmo formas de interagir com outras pessoas, como
é o caso de jogos online multiplayer. Nesse sentido, apontam que o aumento da procura por games foi
um fator positivo para o mercado no geral, promovendo uma aceleração do crescimento já previsto,
principalmente para o mercado mobile.
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Por um lado, foi um momento que favoreceu empresas que já possuíam jogos lançados no mercado,
com destaque para as grandes empresas internacionais cujos jogos ofertados são muito reconhecidos
e jogados em todo o mundo, como é o caso da Onrizon, empresa mineira criadora do jogo Gartic, que
viu sua base de jogadores crescer 1.600% nos primeiros meses da pandemia. Por outro lado, para as
empresas em busca de financiamento ou em período de desenvolvimento de jogos, relatam que a
pandemia atingiu negativamente a eles, uma vez que, por exemplo, eventos foram cancelados – os
quais promoviam a aproximação entre as empresas e potenciais investidores –, ou ainda a incerteza
leva as grandes empresas e investidores a agirem mais cautelosamente recuando os investimentos em
novos jogos.
Na indústria nacional e regional de jogos, empresas e freelancers que realizam trabalhos para clientes
no exterior, que possuem parcerias com publishers internacionais ou que já ofertam jogos e recebem
em dólar, também foram beneficiados dessa mudança global, tendo em vista a valorização do dólar no
primeiro semestre de 2020.
O isolamento social, necessário no momento de pandemia vivenciado em 2020, incentivou novos
hábitos de consumo para que as pessoas se adaptassem ao “novo normal”. Nesse sentido, houve
procura pela oferta de serviços que evitassem deslocamento e contato com outras pessoas. Pode-se
citar como exemplo o crescimento de compras online, com destaque para compras em aplicativos de
delivery de refeições, supermercado e farmácias. Empresas em todo o mercado brasileiro também
tiveram que adaptar seu modelo de operação para a forma remota e para isso houve a necessidade de
utilização de novas tecnologias para viabilizar essa transição. Desse modo, alguns entrevistados
destacaram como tendências de mercado a maior procura por programas de realidade aumentada e
3D por setores fora do mercado de games, como é o caso de indústrias para a visualização de plantas
e corretoras de imóveis para viabilizarem o tour pelos imóveis sem a necessidade de sair de casa.
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5.2 Pesquisa Quantitativa
5.2.1 Perfil das Empresas Desenvolvedoras
Ao todo, doze empresas desenvolvedoras responderam ao questionário, sendo que todas elas são
formalizadas, ou seja, possuem CNPJ. De maneira geral, as empresas são novas, sendo a maioria
fundada nos últimos 5 anos, como ilustra o gráfico abaixo. Vale destacar que duas dessas empresas
informaram que suas atividades estão temporariamente suspensas, ambas fundadas em 2017.
Gráfico 3 – Distribuição das Empresas Desenvolvedoras por Ano de Fundação
até 2000
1 empresa
2001 a 2005
1 empresa
2006 a 2010
1 empresa

2016 a 2020
6 empresa

2011 a 2015
3 empresa

Fonte: Ceres Inteligência

A principal razão para a criação da empresa foi pelos sócios já trabalharem juntos informalmente ou
em outra empresa (5 empresas). O segundo motivo mais selecionado foi a identificação de uma
oportunidade, escolhido por 4 empresas. Além disso, dois respondentes atribuíram a razão da criação
da empresa pela paixão por games dos sócios. Por fim, uma empresa foi formada por causa do
ambiente proporcionado pela universidade.
Como modelo de negócio, apenas uma empresa não tem como principal produto o desenvolvimento
de jogos, realizando prestação de serviços terceirizados para outras empresas do setor. E cinco das
empresas se dedicam exclusivamente para desenvolvimento do jogo próprio. As outras empresas (6)
atuam em diversas frentes, o Gráfico 4 mostra os modelos de negócios praticados pelas empresas: a
maioria delas desenvolvem jogos próprios (83,33%) e jogos para terceiros nacionais (41,67%); além
disso, 50% delas desenvolvem jogos ou realizam serviços terceirizados para empresas internacionais.
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Gráfico 4 – Modelos de Negócio Praticados pelas Empresas Desenvolvedoras

Desenvolvimento de jogo próprio (Propriedade
Intelectual Própria)
Desenvolvimento de jogos para terceiros nacional
(Propriedade Intelectual do Terceiro)
Desenvolvimento de jogos para terceiros internacional
(Propriedade Intelectual do Terceiro)
Prestação de serviços terceirizados para outras empresas
internacional (arte 3D, sonorização, realidade virtual, etc)
Prestação de serviços terceirizados para outras empresas
nacional (arte 3D, sonorização, realidade virtual, etc)
Outros¹
-

2

4

6

8

10

12

Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Capacitação de profissionais e distribuição dos jogos de terceiros pela marca da empresa

Dentre as estratégias de prospecção de clientes, a maioria das empresas realiza divulgação própria (8)
e apenas 3 procuram participar de editais. O gráfico abaixo ilustra as estratégias empregadas pelas
empresas.
Gráfico 5 – Quantidade de Empresas por tipo de Estratégia de Prospecção de Cliente

Divulgação própria

8

Contato direto com Publishers

5

Divulgação da empresa/portfolio nas redes
sociais (ex. LinkedIn, Facebook)

4
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4

Participação em editais

3

Divulgação de trabalho em eventos

2

Contado direto com Investidores

2
-

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Ceres Inteligência

A maioria das empresas são de pequeno porte, com faturamento anual em 2019 até R$ 180 mil (8
empresas), sendo que 4 delas faturaram até R$ 81 mil (Tabela 21). Além disso, é interessante observar
que 7 empresas possuem alguma proporção do faturamento proveniente de empresas internacionais,
sendo que 4 delas alcançam patamares entre 80% a 100% do faturamento (Gráfico 6).
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Tabela 21 - Empresas Desenvolvedoras por Nível de Faturamento

Nível de Faturamento
Até 81 mil
De R$ 80 mil a R$ 180 mil
De R$ 360 mil a R$ 720 mil
Prefiro não informar

Quantidade de Empresa
4
4
1
3

Fonte: Ceres Inteligência
Gráfico 6 – Distribuição pela Participação de Capital Estrangeiro no Faturamento

Prefiro não
informar
2 empresas

Nenhuma
3 empresas

De 0,1% a 20%
1 empresas
De 80,1% a
100%
4 empresas

De 20,1% a 40%
1 empresas
De 60,1% a 80%
1 empresas
Fonte: Ceres Inteligência

O faturamento no desenvolvimento do jogo próprio pode ser obtido de diversas formas dentro do setor
de games: a venda do próprio jogo ou licenciamento a uma Publisher, publicidade e propaganda dentro
do game, venda dentro do jogo, entre outros. Na amostra, das 9 empresas que responderam12, 6 delas
realizam a venda ou licenciamento do jogo – sendo que uma, além da venda do jogo, possui venda
dentro do próprio jogo e outra utiliza também da plataforma web Patreon que funciona por assinatura.
As outras 3 empresas geram faturamento pela venda por publicidade/patrocínio e duas delas também
realizam vendas dentro do jogo.
Em relação às atividades desenvolvidas nas empresas, a de “Desenvolvimento de software e serviços
de tecnologia de informação” foi a mais recorrente com 8 empresas (66,67%), sendo esta a atividade
geradora da principal fonte de receita em 50% das empresas em 2019. Em seguida, as outras
atividades mais recorrentes são: “Desenvolvimento de Conteúdo Digital” (7 empresas) e de “Animação”
(6 empresas); no entanto, elas de maneira geral não são responsáveis, sozinhas, pela maior parte do
faturamento das empresas em 2019.

12

3 empresas responderam que “Não se aplica”, ou por não produzir jogos próprios ou por preferir não
informar
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5.2.1.1 Portfólio
No que diz respeito aos tipos de jogos, apenas uma empresa não desenvolve jogo para entretenimento
próprio, mas ela ainda atua no segmento de entretenimento desenvolvendo para terceiros. Além disso,
5 das 12 empresas produzem ou participam da produção de jogos sérios, sendo que todas as cinco
atuam no segmento educacional. O Gráfico 7 ilustra a participação de cada tipo de jogo dentro da
atuação das empresas da amostra e o Gráfico 8 identifica o segmento de jogo que foi responsável pelo
faturamento das empresas em 2019.
Gráfico 7 – Quantidade de Empresa por tipo de Jogo Produzido
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
-

11
5

3
Jogos de
entretenimento
próprios

1

Advergames

Jogos Sérios

Simuladores de
uso de hardware
específicos

Outros¹

Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Jogos de entretenimento para terceiros
Gráfico 8 – Distribuição das Empresas² pelo Segmento de Jogo Responsável pelo Faturamento em 2019

2

Jogos de Entreterimento¹
Jogos Sérios

1
7

Advergames

Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Inclui jogos de entretenimento próprios e para terceiros; 2) Uma empresa não teve receita em 2019 e
outra preferiu não informar

Com relação ao portfólio atual das empresas, 75% das empresas possuem até 10 jogos lançados e a
maioria das empresas já desenvolveu jogos, mas que não foram lançados – nas empresas em que isso
não foi observado, três delas possuem poucos jogos em seu portfólio (Gráfico 9). Duas das empresas
com maior quantidade de jogos, desenvolvem principalmente jogos para dispositivos móveis. A
distribuição da produção de jogos agregada da amostra por tipo de jogo é ilustrada na Tabela 22. Com
relação a lucratividade dos jogos, três empresas (33,33%) não obtiveram lucro com seus jogos
desenvolvidos, em quatro empresas (25%) todos os jogos (ou sua maioria) foram lucrativos e cinco
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empresas (41,67%) alcançaram lucratividade em parte dos jogos lançados. Não foi possível observar
relação entre a categoria do jogo e a lucratividade do mesmo.
Tabela 22 - Distribuição das Empresas por Quantidade e Tipo de Jogo

Tipo de Jogo
Jogos de entretenimento para PC
Jogos de entretenimento para mobile
Jogos de entretenimento para console
Outros jogos de entretenimento
Jogos sérios
Advergames
Outros

Nenhum
3
4
9
10
8
11
11

1a5
8
7
3
2
3
1
1

6 a 10
0
1
0
0
1
0
0

11 a 15
1
0
0
0
0
0
0

Fonte: Ceres Inteligência
Gráfico 9 – Proporção de Jogos Desenvolvidos Lançados e Não Lançados
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1

Lançados

Não Lançados

Fonte: Ceres Inteligência
*Não sabe quantos jogos desenvolveu, mas não foram lançados

Ao considerarmos as empresas que produzem games dentro de cada segmento de jogos, o agregado
da amostra indica uma produção média anual ponderada de 1,79 jogo por empresa por tipo de jogo
(Tabela 23). No entanto, a expectativa média para o próximo ano é de 2,04 jogos, um crescimento de
14,05% - impulsionado principalmente pelos jogos de entretenimento. Observa-se que apesar de
menos empresas se dedicando aos jogos mobile, aquelas que atuarão no segmento esperam produzir
em maior quantidade. Além disso, é esperado uma produção um pouco maior de jogos para a categoria
de jogos para computador e nota-se um aumento de empresas se dedicando à produção de jogos de
console.
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Tabela 23 - Produção Anual por Tipo de Jogo

Média Histórica
# empresas produção média
Jogos de entretenimento para PC
7
2,43
Jogos de entretenimento para mobile
8
1,25
Jogos de entretenimento para console
2
1,00
Outros jogos de entretenimento
2
2,00
Jogos sérios
3
1,33
Advergames
1
3,00
Outros
1
3,00
Total/Média
1,79

Expectativa Próximo Ano
# empresas produção média
7
2,86
5
2,00
4
1,25
3
1,67
2
1,50
1
2,00
1
2,00
2,04

Fonte: Ceres Inteligência

Além dessas informações, os respondentes avaliaram três aspectos da produção de games para cada
uma das categorias: tempo, quantidade de pessoas e custo/investimento. Os jogos de entretenimento
no geral, segundo as empresas, possuem uma maior necessidade de todos os recursos (tempo,
recursos humanos e monetário), com destaque para jogos para PC e para console. A produção de
jogos sérios dura em torno de 1 a 3 meses, podendo alcançar até um ano para ser finalizado, necessita
de mais ou menos 3 pessoas e seu desenvolvimento pode custar de R$ 5 mil a R$ 100 mil. E os
advergames possuem um tempo de produção entre 1 a 3 meses, necessitando de até 3 pessoas com
um investimento entre R$ 10 mil a R$ 50 mil. Essas informações de tempo de produção, recursos
humanos e capital estão detalhadas nas Tabela 24, Tabela 25 e Tabela 26 respectivamente.
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Tabela 24 - Tempo de Produção por Tipo de Jogo

Tipos de Jogos
Jogos de entretenimento para PC
Jogos de entretenimento para mobile
Jogos de entretenimento para console
Outros jogos de entretenimento
Jogos sérios
Advergames
Outros

Não produzimos
jogos nesta categoria
3
4
7
9
8
10
10

Até 1 mês

De 1 a 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 12 meses

0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
2
3
2
1

3
2
2
0
0
0
0

1
4
0
0
1
0
0

De 1 ano a 2
anos
3
1
1
1
0
0
0

Acima de 2
anos
2
0
2
0
0
0
0

Fonte: Ceres Inteligência
Tabela 25 - Quantidade de Pessoas Necessárias para Produção por Tipo de Jogos

Tipos de Jogos
Jogos de entretenimento para PC
Jogos de entretenimento para mobile
Jogos de entretenimento para console
Outros jogos de entretenimento
Jogos sérios
Advergames
Outros

Não produzimos
jogos nesta categoria
3
4
7
9
8
10
11

Apenas 1 pessoa

Até 3 pessoas

De 4 a 6 pessoas

De 7 a 9 pessoas

0
0
0
0
0
0
0

4
4
1
1
3
2
1

3
3
2
2
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0

Acima de 10
pessoas
2
1
1
0
0
0
0

Fonte: Ceres Inteligência
Tabela 26 - Custo/Investimento Necessário para Produção por Tipo de Jogos

Tipos de Jogos
Jogos de entretenimento para PC
Jogos de entretenimento para mobile
Jogos de entretenimento para console
Outros jogos de entretenimento
Jogos sérios
Advergames
Outros

Não produzimos
jogos nesta categoria
3
5
7
9
8
10
11

Até R$5 mil
1
0
0
0
0
0
0

Entre R$5 mil a
R$10 mil
0
0
0
1
1
0
1

Entre R$10 mil a Entre R$50 mil a
R$50 mil
R$100 mil
1
1
1
2
1
0
0
0
1
2
2
0
0
0

Entre R$100 mil
a R$300 mil
2
4
2
2
0
0
0

Acima de R$300
mil
4
0
2
0
0
0
0

Fonte: Ceres Inteligência
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5.2.1.1.1 Distribuição
Em sua maioria os jogos são desenvolvidos para computadores (standalone) ou para dispositivos
móveis; os consoles possuem uma participação menor, com apenas 3 empresas produzindo jogos para
essa plataforma. Nenhuma das empresas desenvolveu jogos para redes sociais, porém 4 delas atuam
no segmento de web (browser). Em 2019, a plataforma de distribuição de dispositivo móveis foi a
principal fonte de receita de 5 empresas, em plataforma de computadores (standalone e multiplayer)
tiveram 3 empresas e apenas 1 empresa teve console como a plataforma principal em termos de
faturamento.
A principal forma de distribuição de jogos de entretenimento são as plataformas/lojas de download
digital, sendo usada por 83,33% da amostra. O segundo meio mais utilizado para distribuição de jogos
de entretenimento são as plataformas/lojas de aplicativo móveis (6 empresas) e em seguida as
plataformas de jogos online, utilizado por 5 empresas. Para jogos sérios apenas 5 empresas
desenvolvem esse tipo de game, que de maneira geral, é distribuído aos usuários pelo próprio
contratante, seja ele o governo ou empresas privadas. Apenas uma empresa utiliza site e canais
próprios para a distribuição dos jogos sérios.
As plataformas mais relevantes utilizadas pelas empresas são a Apple Store, Google Play – plataformas
de jogos mobile – e a Steam, plataforma de distribuição de jogos para download. As plataformas de
jogos para console, como Play Station, Xbox e Nitendo Switch, foram utilizadas apenas por 3 empresas.
Segundo os respondentes as duas maiores dificuldades para conseguir desenvolver e ter acesso a
plataforma mobile são a (falta de) mão de obra qualificada/especializada e a elevada dedicação para
desenvolvimento do jogo. Já para a plataforma de console, as opiniões foram bem distribuídas entre
os fatores, com destaque para a (falta de) mão de obra qualificada. O gráfico abaixo apresenta a
relevância dos fatores para a dificuldade de acesso às plataformas mobile e de console, segundo os
respondentes.
Gráfico 10 - Fatores de Dificuldade de Acesso a Plataformas Mobile e Console (nº empresas)

Não há dificuldade de acesso
Outros¹
Atender todos os requisitos para aprovação
Facilidade de contato com a plataforma
Investimento para ter o projeto avaliado

Console
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Mobile

Investimento em equipamentos específico
Elevada dedicação para desenvolvimento do jogo
Mão de obra qualificada/especializada
Não se aplica
-

1

2

3

4

5

6

7

8

Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Lidar com as diversas e constantes atualizações dos iOS e Androids
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5.2.1.2 Recursos Humanos
Com relação a estrutura societária das empresas, a maioria delas apresentam dois sócios (7 empresas)
e apenas uma empresa possui 4 sócios; duas delas apresentam apenas um único sócio e as outras
duas possuem 3 sócios – totalizando em 26 sócios na amostra total das empresas. Mais de 73% dos
sócios possuem experiência no setor acima de 3 anos, sendo que 6 sócios possuem experiência acima
de 10 anos no setor (Gráfico 11). A remuneração dos sócios varia, principalmente entre Pró-labore
(46,15%) e Distribuição dos Lucros (38,46%).
Gráfico 11 – Distribuição dos Sócios por Tempo de Atuação no Setor de Games
Acima de 10
anos
6 sócios

Até 1 ano
2 sócios
De 1 a 3
anos
5 sócios

De 6 a 10
anos
5 sócios

De 3 a 6
anos
8 sócios
Fonte: Ceres Inteligência
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maior
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formação

em

Ciências

da

Computação/Informação; apenas uma pessoa possui formação específica em Jogos Digitais e 19,23%
não possui graduação ou especialização (Gráfico 12). Ademais, a maioria trabalha full-time na empresa,
com 23,08% dos sócios trabalhando part-time.
Gráfico 12 – Distribuição dos Sócios por Área de Formação
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Fonte: Ceres Inteligência
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Além disso, 9 sócios não possuem experiência no exterior, sendo que eles estão distribuídos em 5
empresas, nas quais em 4 nenhum dos sócios possui experiência no exterior. Dos 17 sócios que
possuem experiência no exterior, as duas experiências mais recorrentes são: participar de eventos
internacionais e desenvolver projetos para clientes internacionais. Essas informações estão ilustradas
no gráfico abaixo.
Gráfico 13 – Distribuição dos Sócios¹ pelo tipo de Experiência Internacional
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Sim, outras
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9
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Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Para os sócios que possuem experiência internacional (17), cada sócio pode ter tido mais de um tipo de
experiência

Por fim, com relação às atividades empenhadas pelos sócios dentro da empresa, observa-se que
Gestão de Projetos é desempenhada por pelo menos um dos sócios em todas as 12 empresas; já as
atividades “Programação” e “Marketing e Vendas” não é exercida por nenhum dos sócios em 5
empresas. Além disso, nota-se que os sócios desempenham, em média, de 2 a 3 tipos de atividades.
Gráfico 14 – Atividades Desempenhadas pelos Sócios
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Fonte: Ceres Inteligência
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Com relação aos colaboradores não-sócios das empresas, apenas 2 empresas possuem pessoal
empregado no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), totalizando 9 funcionários
empregados nesse regime, sendo 7 de apenas uma empresa. Esta mesma empresa é responsável
pela contratação de “jovem aprendiz” (única da amostra), como também de estagiários – outras 3
empresas também possuem colaboradores estagiários. Das 12 empresas, 4 não planejam ter nenhum
tipo de colaborador para além dos sócios e todas as outras 8 planejam contratação de profissionais
terceirizados ou não formalizados – sendo estes tipos de regime, os dois maiores grupos em termos
de número de colaboradores contratados. Ademais, cinco empresas sinalizaram a intenção de
contratação de funcionários pelo regime CLT nos próximos dois anos.
De maneira geral, esses colaboradores não-sócios atuam na área de “Arte e Design”, “Outras
Atividades do negócio” e “Programação”, com pelo menos 16, 14 e 13 colaboradores respectivamente
no total da amostra. Além disso, é importante ressaltar as duas atividades nas quais os sócios menos
atuam: “Marketing e Vendas” e “Programação” – enquanto, em “Programação”, das 5 empresas
(Gráfico 14) em que esta atividade não é desempenhada pelos sócios, 4 delas possuem colaboradores
não-sócios atuantes. Já na atividade de “Marketing e Vendas”, das 5 empresas (Gráfico 14), apenas
uma possui colaborador não sócio atuando na área.
Gráfico 15 – Número de Empresas por Quantidade e Área de Colaboradores Não-Sócios
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Fonte: Ceres Inteligência

De maneira geral, essas empresas realizam a prospecção dos colaboradores por indicações ou grupos
de redes sociais. Daquelas que realizam prospecção em instituições (6 empresas), elas buscam seus
colaboradores em universidades (em cursos de graduação/tecnólogos) ou em outras empresas de
jogos digitais.
Com relação à terceirização dentro dessas empresas, os profissionais autônomos em sua maioria
trabalham em home office e são contratados por projeto. Quanto às atividades que são terceirizadas,
no geral, estão relacionadas a Programação e Arte e Design, incluindo animação, ilustração e
sonorização. Os principais motivos para terceirização são: a flexibilidade de contratação, por exemplo,
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por projeto ou hora; custo elevado de contratação e manutenção do funcionário de forma permanente
na área; e falta de expertise dos sócios na área. Por fim, as três principais dificuldades enfrentadas por
essas empresas com a terceirização são: a dificuldade de se localizar prestadores de serviços
qualificados, falta de comprometimento do terceirizado e a qualificação do terceirizado.
Gráfico 16 – Principais Motivos para Terceirização das Empresas Desenvolvedoras
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Fonte: Ceres Inteligência

5.2.1.3 Investimento e Financiamento
Com relação aos investimentos recebidos pelas empresas de cunho privado, o tipo de investimento
mais presente, em 9 empresas, foi aquele oriundo das reservas dos próprios fundadores, família e/ou
amigos, sendo que para três delas este foi o único investimento recebido até o momento de fonte
privada. Já para investimento público, 7 das 12 empresas nunca receberam capital de fonte pública e,
aquelas que receberam, 90% foi por meio de editais específicos para jogos digitais. Duas empresas
sinalizaram que não receberam investimento nem de fonte privada, nem de fonte pública, sendo os
frutos do próprio negócio que sustentaram as empresas. O Gráfico 17 e o Gráfico 18 explanam a
quantidade de empresas beneficiadas por cada tipo de investimento, público ou privado.
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Gráfico 17 – Empresas Desenvolvedoras Beneficiadas por Tipo de Investimento Privado
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Fonte: Ceres Inteligência
Gráfico 18 - Empresas Desenvolvedoras Beneficiadas por Tipo de Investimento Público
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Fonte: Ceres Inteligência

De acordo com essas empresas, as maiores dificuldades encontradas para se obter um investimento
estão diretamente relacionadas ao acesso ao investidor e a falta de conhecimento dos investidores,
principalmente brasileiros, sobre o setor de games. A Tabela 27 apresenta esses fatores com a
contagem de empresas que acreditam que aquele fator dificulta a obtenção de investimentos.
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Tabela 27 - Fatores de Dificuldade para Captar Investimento

Dificuldades
Não se enquadrarem no perfil de empresas passíveis de investimento
Dificuldade de acesso aos investidores
Maioria dos investidores são estrangeiros
Investidores não possuem conhecimento do setor de games
Necessidade de um portfólio para conseguir investimento
Alta competição por investimento/financiamento
Altas taxas de juros
Não sei opinar
Outros:
Pouca atração de empresas Brasileiras por conta das altas cargas tributarias.
A dificuldade das pessoas que trabalham com games em apresentar uma proposta de
negócios com números e métricas de trabalho

Número de
empresas
2
3
4
6
3
1
0
2
1
1

Fonte: Ceres Inteligência

5.2.1.4 Dificuldades
As principais dificuldades internas enfrentadas pelas empresas são nas áreas de Vendas e Marketing
e de Gestão de Projeto. Além disso, três empresas acrescentaram às opções a dificuldade de
“desenvolvimento de jogos de alta qualidade (com grande appeal para o público)”. Já as dificuldades
do ambiente externo, as empresas atribuíram principalmente à carga tributária, acesso ao investidor e
mercado consumidor. O Gráfico 19 e Gráfico 20 apresentam detalhadamente a percepção das
empresas quanto às dificuldades internas e externas enfrentadas por elas.
Gráfico 19 – Dificuldades Internas Enfrentadas pelas Empresas Desenvolvedoras (nº de empresas)
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Fonte: Ceres Inteligência
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Gráfico 20 - Dificuldades Externas Enfrentadas pelas Empresas Desenvolvedoras (nº de empresas)
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Fonte: Ceres Inteligência

5.2.2 Perfil dos Profissionais Autônomos
Ao todo, três profissionais autônomos participaram da pesquisa quantitativa, sendo que dois deles são
profissionais formalizados, ou seja, emitem RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) ou nota fiscal como
MEI. Um desses profissionais, apesar de já ter atuado no setor de games, atualmente não realiza mais
serviços para essa indústria e os outros dois ainda estão ativos no setor. Entre eles, possuem 6, 10 e
20 anos de atuação em games, dois dos quais possuem formação em Jogos Digitais e atuam em
regime integral no setor.
As principais motivações para trabalharem no setor de games foi por já fazerem parte da comunidade
de games como jogador e identificação de uma oportunidade. Além disso, a formação profissional e
interesse de trabalhar no exterior também os impulsionaram a adentrar no segmento. E a principal
razão por atuarem como profissionais autônomos se deve à flexibilidade do trabalho – adicionalmente,
o alto risco de abrir uma empresa e a remuneração superior à ofertada no mercado de trabalho também
foram fatores que influenciaram a escolha deles.
Com exceção de um profissional que apenas desenvolve o próprio jogo, os outros dois profissionais
realizam todos os tipos de serviço: desde o desenvolvimento do próprio jogo até a prestação de serviços
para clientes nacionais ou internacionais. Estes mesmo dois profissionais já tiveram atuação no
exterior, sendo que ambos participaram de cursos/especialização fora do Brasil e desenvolveram
projetos para clientes internacionais. Um dos desenvolvedores também participou de eventos e de
programas de aceleração e mentoria no exterior.
Os dois profissionais ativos no setor de games são associados à GAMinG – Associação Mineira de
Jogos e um deles também é associado à ABRAGAMES – Associação Brasileira das Desenvolvedoras
de Jogos Eletrônicos. Os dois já receberam prêmios e também já participaram de editais, mas apenas
um deles conseguiu ganhar.
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As principais formas de promoção de seus trabalhos são por divulgação própria, contato direto com as
empresas, publishers ou investidores e divulgação do portfólio em redes sociais.
O faturamento mensal destes profissionais é de até R$ 4.770,00 e eles recebem pela prestação de
serviço de forma parcelada (uma parte no início outra na entrega do produto final) ou antecipada. Além
disso, para o profissional que apenas desenvolve jogos próprios a sua receita é proveniente da venda
do jogo. A representatividade do capital estrangeiro varia de profissional a profissional, chegando a ter
nenhuma parcela do faturamento recente proveniente de cliente internacional, como também um
profissional que atinja o patamar de 60% a 80% das receitas atribuídas a capital estrangeiro.
Ademais, o profissional, que tem como objetivo principal o desenvolvimento do jogo próprio, realiza
todas as atividades da cadeia produtiva do setor, desde sonorização até distribuição, sendo sua fonte
de receita inteiramente atribuída à venda do jogo de entretenimento feito para computador (standalone),
distribuído pela plataforma Steam. Ele chegou a desenvolver três jogos durante sua carreira,
necessitando em média para a produção de cada jogo um ano de desenvolvimento e R$ 15 mil de
investimento; ele já não atua no setor de games, não possuindo pretensão de lançamento de nenhum
jogo no próximo ano.
Já os outros dois profissionais, possuem perfis mais parecidos, com dedicação maior a atividade de
Arte e Game Design, com foco na prestação de serviços a terceiros para computadores (standalone) e
dispositivos móveis – este último sendo a plataforma da principal fonte de receita de 2019. Com relação
aos jogos de entretenimento próprios, a receita foi proveniente de publicidade/patrocínio e venda de
produtos dentro do jogo; criados principalmente para plataformas mobile (App Store e Google Play),
foram necessários um investimento médio entre R$ 28 mil a R$ 30 mil e de 6 a 7 meses para seu
desenvolvimento.
Segundo os profissionais autônomos, os principais desafios para ter acesso às plataformas mobile e
console estão relacionados a: necessidade de mão de obra qualificada e elevada dedicação para
desenvolvimento do jogo. A Tabela 28 apresenta as percepções dos profissionais acerca desse
assunto.
Tabela 28 - Principais Desafios para Acesso às Plataformas Mobile e Console

Desafios para Acesso
Investimento em software específico
Investimento em equipamentos específico
Mão de obra qualificada/especializada
Investimento para ter o projeto avaliado
Facilidade de contato com a plataforma
Atender todos os requisitos para aprovação
Elevada dedicação para desenvolvimento do jogo

Mobile
votos
0
1
2
1
0
1
1

Console
votos
1
1
2
1
1
1
2

Fonte: Ceres Inteligência

Por fim, as principais dificuldades enfrentadas na carreira desses profissionais autônomos foram a falta
de formalização da profissão e a falta de capital necessário para divulgação e marketing.
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5.2.3 Perfil das Instituições de Apoio
O questionário foi respondido por quatro instituições de apoios, entre elas: uma associação, uma
aceleradora e duas instituições de ensino. As duas instituições de ensino já atuam no setor há mais de
10 anos; a associação, 3 e a aceleradora, 5 anos.
As instituições de ensino possuem 10 e 25 funcionários, realizando contratações por meio de
indicações ou processo seletivo e concurso, respectivamente. A associação possui seis colaboradores
que são eleitos para seus cargos e a aceleradora conta com 5 colaboradores que foram escolhidos por
meio de entrevistas.
Com relação às atividades desempenhadas pelas instituições, todas buscam promover pesquisas e
três delas oferecem consultoria para o setor. A relação das atividades e quantidades de instituições
atuantes está descrita na tabela abaixo.
Tabela 29 - Atividades Desenvolvidas pelas Instituições

Atividades
Pesquisa
Consultoria
Serviços Educacionais
Desenvolvimento de conteúdo digital
Treinamento corporativo
Outros:
Ações de fomento focados para o setor de games mineiro
Programas de aceleração e pre-aceleração focados em negócios e gestão

Número de Instituições
4
3
3
2
1
1
1

Fonte: Ceres Inteligência

Por fim, as instituições buscam realizar, principalmente, palestras, workshops e eventos para promover
a troca de conhecimento e networking entre os agentes do setor de jogos digitais.
Gráfico 21 – Ações Desenvolvidas pelas Instituições de Apoio para Networking (nº de instituições)
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Fonte: Ceres Inteligência
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5.2.4 Industria Mineira
Um dos questionamentos visou diagnosticar, com base na percepção dos respondentes, as forças e
fraquezas do mercado de games em Minas Gerais. Os resultados indicam que há um relativo consenso
sobre a força do ecossistema e do caráter empreendedor da indústria mineira, bem como há um
consenso sobre o acesso a investimentos e a qualidade dos jogos serem fraquezas no estado.
Gráfico 22 – Avaliação de Forças e Fraquezas da Indústria Mineira
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Fonte: Ceres Inteligência

Outro tópico em que houve relativo consenso sobre a força da indústria mineira é o custo de operação
do negócio. Essa afirmativa é coerente quando se considera que o principal polo de games no Brasil provavelmente uma das principais referências dos respondentes - é São Paulo, uma cidade com custos
mais elevados que Belo Horizonte, a se destacar o custo da mão de obra. De fato, a capital mineira é
a opção para grandes empresas de tecnologia como a Google, em parte por permitir uma operação
menos onerosa.
Quanto às fraquezas da indústria, destaca-se o acesso a investimento, tópico mais elencado por toda
amostra, ou seja, há um consenso também entre os três perfis de respondentes (desenvolvedoras,
profissionais autônomos e instituições de apoio). Essa leitura é confirmada tanto pelas entrevistas,
como pela coleta de dados secundários. Apesar da existência da aceleradora de negócios Playbor, sua
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atuação é no estágio inicial dos negócios e falta no estado oportunidades de investimento em diferentes
momentos do projeto.
Entretanto, o segundo item mais indicado como fraqueza pode explicar, ao menos em parte, a ausência
de investidores: houve grande consenso entre as empresas de jogos digitais que a qualidade dos
games é uma fraqueza e nenhum respondente indicou o contrário. De fato, é improvável que
investidores aportem em projetos com baixo potencial de retornos financeiros. Portanto, é importante
que para o desenvolvimento futuro do ecossistema os agentes investiguem e solucionem o problema
da qualidade dos projetos mineiros.
É possível perceber um conflito de opiniões em quatro itens: Mão de obra capacitada, Mercado
pulverizado, Absorção de novos profissionais e Realização de eventos. A falta de consenso está
presente principalmente nas respostas das empresas, que correspondem à maioria da amostra.
Entretanto, o consenso das empresas não é desafiado nem pelos freelancers, nem pelas instituições
de apoio, com exceção para o tópico Mão de obra capacitada. Neste último, apesar da resposta das
empresas não construírem um consenso, todas as instituições de apoio indicaram esse fator como
força, o que demonstra um desalinhamento entre o mercado e seus stakeholders e ressalta a
importância da comunicação entre os componentes da indústria para que possam atuar juntos em
corrigir as fraquezas.
Ao se olhar especificamente para as desenvolvedoras de games, houve consenso que os itens
Ecossistema, Custo de operação do negócio e Empreendedorismo são forças, e esta percepção é
coerente com o resultado observado na amostra geral. Já quanto às fraquezas, houve consenso
apenas em dois pontos: a qualidade dos jogos e o acesso a investimento. A percepção das empresas
também refletiu no resultado observado na amostra geral, principalmente por sua representatividade
frente ao total.
Em síntese, a percepção dos respondentes indica que em Minas Gerais as empresas encontram baixo
custo operacional, um bom ecossistema, perfil empreendedor e, em certo nível, mão de obra
capacitada, elementos importantes para um bom desempenho. Entretanto, o desempenho atual da
indústria é limitado pelas duas principais fraquezas, a qualidade dos jogos e o aceso a investimentos.
É necessário, portanto, ressaltar a importância de desenvolver a qualidade dos jogos criados em Minas
Gerais, elemento necessário para atrair investidores e permitir que a indústria aproveite melhor suas
forças.
Um outro questionamento visou identificar o impacto de determinados fatores no desenvolvimento do
setor de games em Minas Gerais. Ao analisar a amostra de forma agregada, dois itens relacionados à
dificuldade de acesso ao investimento (“Investidores com pouco conhecimento no setor de game” e
“Falta de investidores”) são mencionados como, em média, muito críticos para o desenvolvimento do
setor. Outros itens que também foram indicados como importantes no desenvolvimento do segmento
de games em Minas Gerais são a “Pouca maturidade do setor”, “Falta de conhecimento sobre gestão”,
e a “Falta de ações governamentais”.
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Gráfico 23 – Percepção¹ do Impacto no Desenvolvimento do Setor de Games em Minas Gerais
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Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Medido pela escala likert, em que 1 representa “nada crítico” e 5, “extremamente crítico”

Novamente, o aspecto de investimento foi mencionado como importante para o desenvolvimento do
setor. Também é importante destacar a autocrítica dos respondentes, que identificam uma necessidade
do olhar interno para desenvolver habilidades de gestão e desenvolver a maturidade das empresas.
Isso demonstra uma coerência entre as respostas da amostra e destaca a necessidade da indústria em
se preocupar com o incremento à qualidade de seus games para se tornarem mais atrativas para
investidores. Instituições de apoio e de políticas públicas podem ajudar, construindo junto com o
ecossistema de empresas uma abordagem estratégica em cima dessa questão.
Por fim, na percepção dos respondentes os itens que possuem menor impacto no desenvolvimento são
a Oferta de cursos de especialização, a Dificuldade de acesso a informações do mercado de trabalho,
o Investimento inicial elevado e os Custos de produção. A dinâmica de desenvolvimento de jogos
digitais não demanda investimentos iniciais altos, mas sim a capacidade de financiar os custos de
operação, que são inclusive indicados como não críticos, possivelmente por serem baixos
comparativamente a outros centros. Quanto à Oferta de cursos de especialização, os respondentes
não acreditam que seja crítica para o desenvolvimento da indústria, possivelmente por estarem mais
preocupados em não conseguir atrair e reter os talentos, devido às limitações técnicas e financeiras.
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5.2.5 Atuação das Instituições de apoio
As instituições de apoio mais mencionadas por auxiliar as empresas e freelancers são GAMinG,
Sebrae, Playbor e PUC Minas. É interessante notar que 4 respondentes que são empresas e 1
freelancer não manifestaram serem auxiliados pela GAMinG, a principal instituição de apoio do setor
em Minas Gerais. O fato de a associação não conseguir impactar 33% da amostra é relevante e seus
motivos podem ser explorados para construir uma proposta mais abrangente à organização.
Tabela 30 - Relacionamento das Empresas e Freelancers

Instituições
Empresas Freelancers Total
Abragames
1
0
1
Casa dos Quadrinhos
1
0
1
Diversos estúdios
0
0
0
Estúdios do mercado
0
0
0
FUMEC
0
1
1
GAMinG
8
2
10
Instituições interessadas no setor
0
0
0
Nenhuma
2
1
3
Playbor
4
1
5
PUC
3
1
4
Raja Valley
1
0
0
SAGA
0
0
0
SEBRAE
6
2
8
UniBH
0
1
1
UNIUBE
0
0
0
Fonte: Ceres Inteligência

No que diz respeito às instituições de apoio, é possível perceber que estas se engajam com boa parte
dos agentes da indústria, principalmente os mais relevantes como GAMinG, Sebrae e Playbor. As
instituições de apoio também se relacionam entre si, o que pode ser positivo para o segmento, pela
construção de propostas mais abrangentes e coordenadas entre diferentes agentes.
Tabela 31 - Relacionamento das Instituições de Apoio

Instituições
Instituições de Apoio
Abragames
0
Casa dos Quadrinhos
0
Diversos estúdios
1
Estúdios do mercado
1
FUMEC
3
GAMinG
3
Instituições interessadas no setor
1
Nenhuma
0
Playbor
3
PUC
3
Raja Valley
0
SAGA
1
SEBRAE
3
UniBH
1
UNIUBE
0
Fonte: Ceres Inteligência

Ceres Inteligência Financeira

69

Quanto à avaliação da atuação das instituições de apoio, as empresas, de forma geral, estão pouco
satisfeitas com as atividades realizadas. Nenhum dos itens avaliados foi indicado, em média simples,
como bom, e 72% deles teve média simples menor que 3, que equivale a “Médio”, indicando que a
maior parte das atividades é Ruim ou Péssima. A percepção das empresas quanto à atuação das
instituições de apoio reforça a hipótese de desalinhamento entre esses dois perfis da indústria mineira
de games e chama a atenção para uma oportunidade de maior aproximação, visando uma melhor
coordenação dos esforços.
Tabela 32 – Avaliação¹ das Empresas: Atividades das Instituições de Apoio

Atiividades
Média
Realização de eventos (games jams, play tests, meetups)
3,67
Realização de palestras/cursos
3,33
Mentoria e aceleração
2,50
Compartilhamento de conhecimento
3,00
Compartilhamento de equipamento
1,92
Compartilhamento de espaço de trabalho/co-working
2,17
Assessoria contábil e jurídica
1,83
Assessoria em marketing e vendas
1,67
Articulação com investidores
2,08
Articulação com legisladores (prefeitura, secretarias, governo estadual, governo federal) 1,58
Articulação com empresas desenvolvedoras
2,75
Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Medido pela escala likert, em que 1 representa “péssimo” e 5, “excelente”

As avaliações dos freelancers são mais positivas, mas não mudam a perspectiva geral. A ligeira maioria
(54%) das atividades obteve média acima de 3, ou seja, uma avaliação como “Médio” pelos freelancers.
Apenas 18% das atividades foram avaliadas com média acima de 4, que é equivalente a “Bom”. De
forma geral, é preciso destacar que a amostra de freelancers respondentes é muito pequena, o que
dificulta a avaliação das respostas de forma segregada. Portanto, estes números são apenas
exploratórios e precisam ser reavaliados com uma amostra maior.
Também foi avaliada a percepção dos respondentes quanto à importância das atividades realizadas.
Na amostra de empresas, apenas uma atividade teve média menor que 3 (Importante) –
compartilhamento de equipamento. As atividades mais valorizadas são Compartilhamento de
conhecimento e Assessoria em marketing e vendas. Três atividades empataram como terceiro ponto
mais valorizado: Realização de eventos, Articulação com investidores e Mentorias e aceleração.
É interessante comparar as avaliações de importância com as avaliações da atuação das instituições
de apoio para testar a hipótese de que as atividades ofertadas estão alinhadas com a percepção de
importância das empresas desenvolvedoras de games de Minas Gerais. A comparação mostra que os
itens melhores desenvolvidos pelas instituições de apoio estão sim alinhados com parte das
expectativas das empresas. No entanto, itens como Assessoria em marketing e vendas, Articulação
com investidores, Assessoria contábil e jurídica são avaliados como importantes pelas empresas, mas
a atuação é percebida como ruim ou péssima.
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Tabela 33 - Comparativo das Percepções sobre Atuação e Importância das Atividades

Atividade
Atuação¹ Importância²
Realização de eventos (games jams, play tests, meetups)
3,67
4,00
Realização de palestras/cursos
3,33
3,85
Mentoria e aceleração
2,50
4,00
Compartilhamento de conhecimento
3,00
4,62
Compartilhamento de equipamento
1,92
2,31
Compartilhamento de espaço de trabalho/co-working
2,17
3,00
Assessoria contábil e jurídica
1,83
3,92
Assessoria em marketing e vendas
1,67
4,15
Articulação com investidores
2,08
4,00
Articulação com legisladores (prefeitura, secretarias, governo estadual, governo federal)
1,58
3,69
Articulação com empresas desenvolvedoras
2,75
3,69
Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Medido pela escala likert, em que 1 representa “péssimo” e 5, “excelente”; 2) Medido pela escala likert,
em que 1 representa “não é importante” e 5, “extremamente importante”

Em síntese, as empresas esperam mais das associações de apoio. Essa é uma relação conflituosa,
pois o próprio estado incipiente da indústria mineira de games limita a atuação das instituições de apoio,
principalmente por falta de recursos financeiros. Entretanto, as instituições de apoio podem alinhar
ainda mais suas atividades com as expectativas das empresas, valorizando atividades como
Assessoria em marketing e vendas e Articulação com investidores.
Como comentários complementares, os respondentes destacaram a importância de aumentar a
qualidade dos jogos desenvolvidos em Minas Gerais. Como sugestões para alcançar este objetivo
mencionaram a realização de eventos, capacitações, Game Jams e investimento público em programas
de aceleração. Também foi destacada a necessidade de um olhar regional para o estado por meio de
editais direcionados às empresas mineiras, específicos para games e com menos exigências quanto a
temas.

5.2.6 Apoio governamental
Tendo em vista que os editais de financiamento público são uma das principais formas de atuação do
Governo na indústria de games atualmente, questionou-se aos respondentes se conheciam essas
ações e qual é a expectativa de que participem no futuro, com o objetivo de entender a importância dos
editais para a indústria. As respostas indicam que o formato é amplamente conhecido, sendo que, em
toda a amostra, apenas 3 respondentes tinham pouco conhecimento sobre e 1 indicou não conhecer,
enquanto os 17 demais já conhecem ou mesmo participaram.
Tabela 34 – Conhecimento sobre Editais (nº de respostas)

Resposta
Empresa Freelancer Instituições de apoio Total
6
Conheço e participei
6
0
0
6
Conheço, mas não participei
4
2
0
4
Conheço
0
0
4
3
Sei que existe, mas não conheço muito bem
3
0
0
1
Não conheço
0
1
0
Fonte: Ceres Inteligência
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Apesar de muito reconhecidos, nem todas as empresas respondentes se interessam pelos editais.
Apenas 5 indicaram que é muito provável e 1 indicou ser provável que participe no futuro. Das 6
empresas que já participaram, 3 acreditam ser muito provável que voltem a participar no futuro. Por
fim, 5 empresas indicaram ser improvável que participem, 1 indicou ser pouco provável 13.
Em síntese, não há consenso sobre a aceitação dos editais no modelo atual. Entretanto, pode-se indicar
que há uma necessidade de reformulação neste instrumento de políticas públicas, pois a existência de
empresas totalmente avessas ao formato, até mesmo em seus estágios iniciais, fortalece a hipótese
de que falta uma adequação às necessidades regionais e específicas da indústria de games.
Essa hipótese também é evidenciada quando os respondentes foram questionados sobre as ações
mais efetivas que o governo pode empreender para desenvolver a indústria de games em Minas Gerais.
Aumento na oferta de editais foi o item melhor avaliado, junto de Incentivos fiscais, o que demonstra a
crença em que os editais são sim um bom instrumento de políticas públicas. Os comentários
complementares reforçam a mensagem: os respondentes esperam editais e outras políticas públicas
em geral mais específicas para Minas Gerais e para a indústria de jogos digitais.
Todas as demais ações foram avaliadas com média superior a 3 (efetivo): Financiamento para
importação de máquinas sem equivalente nacional, Organização de palestras em geral (sobre games,
gestão e marketing), Editais com menos restrições e enquadramento na Lei Rouanet.
Tabela 35 – Avaliação¹ das Ações do Governo

Ação
Aumento na oferta de editais específicos para games
Editais com menos restrições de qualificação, mesmo que tenham menor valor
Incentivo fiscais – restituição de parte dos custos do projeto, após sua conclusão
Financiamento para o setor de economia criativa para importação de maquinas e
equipamentos sem equivalente nacional
Enquadramento dos projetos na Lei Rouanet
Organização de palestras e workshops no setor de games
Organização de palestras e workshops de gestão de financeira e projetos
Organização de palestras e workshop em marketing e vendas

Impacto
3,60
3,10
3,60
3,30
3,05
3,35
3,20
3,25

Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Medido pela escala likert, em que 1 representa “nada efetivo” e 5, “extremamente efetivo”

5.2.7 Perspectivas
Devido à recente pandemia do COVID-19, que impactou severamente todos os países e principalmente
o Brasil, questionou-se aos respondentes quais foram os efeitos sentidos na indústria de jogos. A
análise das respostas das empresas indica que a alta do dólar no período foi o item melhor avaliado,

13

Uma das respondentes não apresentou coerência entre a primeira e segunda resposta e, portanto, sua
contribuição foi desconsiderada.
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com média 4,38, sendo 4 o equivalente a “Benéfico”. Outros itens que tiveram impacto positivo, isto é,
média maior que 3 (Neutro), foram Demanda pelos jogos já disponibilizados, e Disponibilidade de mão
de obra. Os itens impactados negativamente foram Atraso no recebimento e a Execução do trabalho.
Houve praticamente consenso de que a Oferta de trabalho e a Disponibilidade de investimentos
permaneceram neutras.
Tabela 36 – Avaliação¹ do Impacto da Pandemia

Aspecto

Impacto
Oferta de trabalho
3,00
Atraso no recebimento de projetos realizados/em andamento
2,69
Execução do trabalho
2,69
Demanda pelos jogos já disponibilizados
3,46
Alta do dólar
4,38
Disponibilidade de investimento
3,00
Disponibilidade de mão de obra
3,08
Fonte: Ceres Inteligência
Nota: 1) Medido pela escala likert, em que 1 representa “extremamente prejudicial” e 5, “extremamente benéfico”

De forma geral, as empresas perceberam mais oportunidades no período da crise do COVID-19. Isso
é coerente pois, enquanto atuantes no mercado de entretenimento, seus produtos tendem a ser mais
consumidos quando as pessoas se viram forçadas a reduzir outras atividades de lazer ao ar livre e
socialmente. Entretanto, alguns respondentes relataram casos de empresas que tiveram seus projetos
congelados, o que impacta as expectativas futuras de trabalho.
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6 Opiniões de Especialistas
De modo a promover um estudo mais completo, foram entrevistados especialistas no mercado de
games brasileiro, profissionais que já atuaram em instituições de ensino, importantes pesquisas sobre
o setor e que realizam consultorias para alavancar empresas de games brasileiras. Ao total foram cinco
especialistas entrevistados cuja seleção ocorreu por meio da indicação da ABRAGAMES (Associação
Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Games) e dos próprios entrevistados.


Pedro Santoro Zambon: Coordenador de pesquisa do projeto GamesBR, focado em mapear
a indústria brasileira de games. É consultor de inteligência da indústria de games, prestando
serviço para formuladores de políticas públicas e instituições da sociedade civil, como a
ABRAGAMES (Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos). Participou da
equipe do segundo Censo da Industria Brasileira de Jogos Digitais.



Luiz Ojima Sakuda: Co-coordenador dos cursos de Desenvolvimento de projetos de e-Sports
e Financiamento para desenvolvimento de jogos digitais. Sócio fundador da Homo Ludens,
empresa que prevê serviços de consultoria, pesquisa, cursos e palestras para a economia
criativa e digital, especialmente para a indústria de jogos digitais



Eliana Russi: Diretora executiva da ABRAGAMES Associação Brasileira de Desenvolvedores
de Jogos Eletrônicos).



Alan Carvalho: Avaliador de cursos de graduação presenciais e à distância pelo MEC e
coordenados dos cursos de jogos digitais na FATEC São Caetano do Sul e Faculdade Impacta.



Carlos Estigarribia: Gestor na LockWood Publishing Ltda.e executivo do mercado de games
com experiência internacional que realiza consultoria para empresas desenvolvedoras de
modo a estruturar operações e realizar expansões.

6.1 Mercado
Ao analisarem o mercado de jogos digitais brasileiros, destacam suas perspectivas: o mercado
consumidor de games e a indústria de produção de jogos. De acordo com os entrevistados, pela
perspectiva do público, o Brasil destaca-se com um dos maiores mercados consumidores de jogos
digitais no mundo, ocupando a 13ª posição de acordo com o relatório da NewZoo realizado em 2018,
mencionado pelo entrevistado Pedro Zambon. A pesquisa indica um grande número de jogadores
brasileiros. Entretanto, Pedro e Carlos destacam que a grande maioria dos usuários optam por jogos
gratuitos (“free to play”). Assim, poucas pessoas realmente despendem um valor financeiro para utilizar
os jogos. Apesar da falta de interesse do público em pagar pelo conteúdo de entretenimento, todos os
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entrevistados destacam um potencial de crescimento do mercado para os próximos anos, até mesmo
em relação ao crescimento do número de consumidores de jogos pagos.
Já em relação à indústria de produção de jogos nacional, os entrevistados destacam algumas
características quanto à forma de produção e lançamento dos jogos, bem como o relacionamento das
empresas desenvolvedoras com o mercado. Os entrevistados afirmam que os profissionais brasileiros
apresentam capacidade técnica para o desenvolvimento de jogos. Entretanto, criticam que no mercado
de games as pessoas dispendem muito esforço e tempo no desenvolvimento do jogo e não priorizam
a realização de análises sobre a viabilidade financeira dos produtos lançados e compatibilidade com a
demanda do público alvo e novas tendências do mercado. Nesse sentido, Carlos, Luiz, Eliana e Pedro
destacam que falta um foco maior em gestão e relacionamento com investidores, sendo esses fatores
importantes para promover a expansão das operações das empresas. Carlos ainda sugere como boa
prática às empresas de games um estudo prévio do mercado para o lançamento de novos produtos,
de modo a identificar tendências, definir o público alvo de cada produto lançado, identificar alavancas
de lucratividade do negócio, analisar a viabilidade financeira dos projetos bem como planejar as etapas
do desenvolvimento do jogo e das áreas de interação, de modo a obtenção de produtos mais aderentes
às necessidades dos usuários e a maximizar o retorno financeiro da empresa.
Ademais, os especialistas destacam que existem muitos profissionais tecnicamente qualificados no
Brasil, mas faltam investimentos privados no setor, visto que muitas empresas realizam investimentos
próprios para dar continuidade às suas operações, o que compromete a escalabilidade dos
empreendimentos. Pedro Zambon aponta como consequência dessa dinâmica do mercado a falta de
inovação no setor. Ele explica que tendo em vista o perfil das pequenas empresas, a utilização de
recursos próprios faz com que se não invista no desenvolvimento de jogos inovadores, pois os
desenvolvedores e sócios buscam caminhos mais tradicionais, já comuns no mercado, de modo a
mitigar riscos, evitando falhas, tendo em vista o receio de perder o seu dinheiro investido no
empreendimento. Entretanto, o entrevistado destaca que o aprendizado durante a elaboração e
lançamento do jogo é essencial para o desenvolvimento e maturidade da empresa e, seguir caminhos
mais tradicionais faz com que esse processo seja mais lento e gere menos resultados para os
envolvidos. Carlos Estigarribia e Luiz Sacuda destacam, também, a falta de maturidade de empresas
nacionais, formadas por empreendedores recém-formados e que não exerceram, em sua maioria,
experiência prévia em grandes desenvolvedores, de forma a adquirir maior domínio para atuar em
negócio próprio, como é comum em países em que os jogos são mais desenvolvidos e onde há base
mais expressiva de sucesso.
A fim de descrever de forma mais detalhada a indústria de games nacional, Carlos segmenta as
empresas brasileiras desenvolvedoras de jogos em quatro níveis e destaca as características de cada
um deles. No primeiro nível, estão as empresas com faturamento anual acima de R$100 milhões, tratase de um pequeno e seleto grupo de empresas com estratégia de desenvolvimento de jogos free-toplay e aplicativos para mobile, que de acordo com o entrevistado são conteúdos que geram maior
rentabilidade financeira aos desenvolvedores. As empresas do primeiro nível produzem jogos próprios
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e iniciaram suas operações aproximadamente em 2012. Carlos destaca que as novas empresas, mais
recentes no mercado, enfrentam dificuldades para desenvolverem jogos próprios pois é necessário
grande aporte de investimentos para realização de testes de pré-lançamento atualmente. Já o segundo
nível, engloba empresas com faturamento anual entre R$30 milhões e R$100 milhões, composto por
um pequeno grupo de desenvolvedoras (aproximadamente cinco) que, assim como o primeiro nível,
trabalham no desenvolvimento de jogos para mobile e jogos no modelo free-to-play. No terceiro nível
estão as empresas com faturamento anual entre R$1 milhão e R$10 milhões, que apresentam certa
maturidade de gestão, dependem de desenvolvimento de jogos para grandes empresas, mas não
costumam receber aporte de investidores. Por fim, o quarto nível abrange empresas com faturamento
anual de até R$200 mil, que apresentam um perfil independente (Indie Studio), que possuem pouco
caixa disponível para investimentos em marketing e dependem de editais do governo para dar
continuidade às suas operações.
Quanto à maturidade de desenvolvimento da indústria nacional de games, a diretora executiva da
ABRAGAMES, Eliana Russi, destaca que a produção de jogos digitais era muito incipiente até o início
dos anos 2000, e se tornou mais relevante a partir de 2013, quando houve um projeto com estratégia
de internacionalização da indústria nacional de games de iniciativa da ABRAGAMES em parceria com
a APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). A entrevistada ainda
destaca que um reflexo desse movimento hoje, é o fato de ser comum empresas recém-formadas já
iniciarem o desenvolvimento de jogos com o foco na divulgação no mercado externo. Os entrevistados
destacam que uma das motivações para o lançamento de jogos no exterior é justamente a moeda de
recebimento, o dólar, que está mais valorizada do que o real. Em suma, os entrevistados afirmam tratase de uma indústria em crescimento e Pedro Zambon ainda afirma que a indústria de games é pequena
se comparada com outros setores da economia brasileira, mas destaca-se por apresentar um
crescimento exponencial nos últimos anos. Entretanto, indicam que não é uma indústria com
crescimento e características homogêneas. Assim como destacado no II Censo da Industria Brasileira
de Jogos Digitais realizado em 2018, os entrevistados destacam que as regiões Sudeste e Sul
apresentam uma indústria de games mais desenvolvida, com maior concentração de empresas
desenvolvedoras e reconhecimento no mercado.
Quando questionado os motivos do crescimento da indústria nas regiões Sul e Sudeste do país, os
entrevistados elencaram alguns fatores que influenciaram nisso. Todos os entrevistados afirmam que
as ações do governo, instituições de apoio e a demanda dos próprios mercados regionais resultaram
no destaque de alguns polos. Nesse sentido, destacam como diferenciais a presença de polos
tecnológicos e hubs de inovação promovidos pelo governo, a atuação mais ativa das instituições de
apoio à indústria de games e a presença de boas instituições de ensino para a formação de novos
profissionais no setor. Alguns entrevistados apontam que existem alguns polos mais desenvolvidos
foram dessas regiões também, como Brasília e Recife. Pedro Zambon e Luiz Sakuda ainda
acrescentam que o sucesso de algumas empresas é um fator que promove o desenvolvimento do
mercado local. De acordo com eles, grandes empresas brasileiras desenvolvedoras de jogos digitais
cresceram nos polos destacados e incentivaram a melhoria do ecossistema de games local e regional,
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contribuindo com a indústria. Pedro cita como exemplo um caso de Brasília, no qual a empresa Behold
Studios reconhecida internacionalmente, direcionou sua participação para articular a comunidade de
games na cidade, participando até mesmo da criação da Indie WareHouse, um espaço de coworking
para os profissionais do setor de games trocarem conhecimentos e fortalecerem sua rede de
networking. Por fim, Pedro destaca que esse incentivo ao ecossistema regional pode ser catalisado por
ações internas, que podem vir dos próprios profissionais locais ou de iniciativa externa, vinda do
governo ou de instituições de apoio.
Eliana ainda completa que a participação de empresas desenvolvedoras internacionais no mercado
brasileiro também é um estimulo ao desenvolvimento de determinadas regiões. Ela afirma que quando
grandes empresas internacionais terceirizam parte de sua produção para empresas brasileiras, é algo
muito positivo pois promove grande aprendizado aos profissionais envolvidos. Esse fato é corroborado
por Luiz Sakuda que aponta o external development, isto é o outsourcing/tercerização das grandes
empresas, como uma oportunidade de transferência tecnológica e aprendizado para as empresas
nacionais – ele ainda cita o polo de Recife como mercado nacional de referência para esse modelo. É
importante destacar que todos os entrevistados apontam que o Brasil é um mercado muito atrativo para
a terceirização de algumas empresas, tendo em vista o custo com mão de obra em função da moeda
nacional

6.2 Associações de Apoio
Em relação à atuação das instituições de apoio e ensino no mercado de jogos digitais brasileiro, os
especialistas afirmam que há necessidade de adequar as ações propostas com a demanda dos
profissionais da indústria de games. Os entrevistados apontam o desenvolvimento de conhecimentos
gerenciais e maior contato com investidores como fatores essenciais para o desenvolvimento das
empresas locais. Carlos, Luiz, Eliana e Pedro destacam que os desenvolvedores focam muito na
produção do jogo, mas não priorizam a análise da viabilidade econômica dos produtos a serem
lançados bem como uma visão mais estratégica de tendências e do que é demandado pelo público
alvo.
Nesse sentido, apontam como soluções viáveis para solucionar o gap mencionado, a adequação das
ações propostas aos agentes locais. Nesse sentido, sugerem como boas práticas a realização de
mentorias com empresas desenvolvedoras para que desenvolvam certa maturidade de gestão e sejam
capazes de apresentar seus portfolios aos investidores de modo a atrair maior interesse de
investidores. Para isso, Pedro e Eliana apontam como possibilidade a realização de parcerias entre o
Sebrae e as instituições de apoio regionais, para desenvolver programas com as ações mencionadas
e incentivar a interação entre investidores e profissionais do setor de games. De acordo com Eliana,
outra possibilidade a ser desenvolvida em conjunto com as práticas citadas é a realização de eventos
com investidores regionais e empresas de jogos digitais que passaram pelo processo de mentoria e
estão com suas operações mais estruturadas, de modo a promover a aproximação entre esses agentes
e incentivar o investimento no setor de jogos digitais.
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Quanto à formação dos profissionais nas instituições de ensino, Pedro ainda completa que existem
muitas empresas brasileiras cujos sócios não possuem muita experiência administrativa e gerencial em
função da formação do profissional de jogos digitais ser muito voltada para o desenvolvimento do
produto e não abordar conteúdos relevantes como gestão e marketing. Como consequência, essas
empresas não conseguem despertar tanto interesse de investidores para realizarem aportes de capital
e expandir suas operações, segundo Pedro. Nesse sentido, alguns especialistas afirmam como boa
prática a inserção de disciplinas sobre gestão, marketing e finanças nos cursos de jogos digitais, de
modo a formar profissionais mais preparados para atender às demandas do mercado. Alan ainda
destaca que não existe uma diretriz curricular nacional definida pelo MEC em relação às disciplinas
necessárias no curso de jogos digitais. Desse modo, as instituições de ensino conseguem adaptar as
disciplinas ofertadas de acordo com as demandas do mercado regional. Luiz Sakuda ainda aponta
quanto a necessidade de aproximação das instituições de ensino com o mercado, citando como
exemplo a realização de fóruns de ensino que conecte os alunos a empresas do setor de games.
Por fim, Eliana, Luiz e Pedro destacam novamente a importância das instituições de apoio ao setor. De
acordo com Eliana e Luiz, o papel das instituições é fazer com que o governo entenda a importância
estratégica da indústria de games, promovendo diálogo e visibilidade do setor com o governo a nível
regional, estadual e nacional. Além disso, Luiz destaca o papel dessas instituições em também unir os
outros setores de economia criativa, levando em conta a transversalidade do setor de games. Pedro
ainda completa que é fundamental a presença de organizações para promover e articular políticas
públicas em benefício do setor de jogos digitais. Entretanto, aponta que para isso é necessária uma
postura proativa e constante das instituições de apoio, o que é dificultado pelo fato de ser comum a
presença de profissionais na diretoria destas instituições que não exercem seu papel como atividade
primária – muitas vezes tendo participação como sócios ou desenvolvedores em outras empresas.
Desse modo, ele completa que as instituições acabam vivenciando períodos de sazonalidade, de
acordo com a disponibilidade do executivo, que naturalmente acaba priorizando a gestão de sua própria
empresa. Pedro aponta como possibilidade de melhoria a contratação de um diretor executivo cuja
função é exclusivamente para a gestão das associações, de modo a mitigar a situação mencionada.

6.3 Desenvolvimento via Apoio do Governo
Em relação ao apoio do governo como incentivo ao desenvolvimento da indústria brasileira de jogos
digitais, os entrevistados destacam alguns pontos de melhoria que podem ser implementados para
promover um benefício ainda maior a todos os agentes do setor. Primeiramente, quanto aos editais
ofertados, que são uma relevante fonte de caixa para pequenas empresas (essenciais para dar
continuidade às suas operações), os entrevistados destacam que são ofertados de forma sazonal, cuja
volume ofertado varia de acordo com a cenário político vigente. Nesse sentido, Pedro afirma que o
mercado precisa de políticas públicas pensadas a médio e longo prazo, de modo a promover
investimentos constantes, não apenas sazonais por meio de editais. Na mesma linha, Carlos e Luiz
ressaltam políticas contínuas de incentivo como as de programas de reembolso de custos de mão de
obra adotadas em outros países, como o Canadá ou de incentivos fiscais diretos. Tais iniciativas
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poderiam, segundo eles, atrair grandes players de mercado, que poderiam contribuir na formação e
aprendizado dessa mão de obra. Isto formaria uma capacidade potencial empreendedora para o setor
no futuro e ganho de maturidade, de práticas internacionais e de jogos elaborados com elevado
investimento. Outro ponto indicado é a necessidade do governo de adequar suas ações de incentivo
ao setor com a demanda dos profissionais do mercado. Assim, Pedro sugere como boa prática a
realização de ações que promovam a troca de conhecimento e capacitação dos agentes da indústria,
além de dar maior visibilidade ao setor e captar mais investimentos. Carlos aponta também a
importância de apoio aos profissionais na gestão dos projetos que serão apresentados às grandes
empresas internacionais e destaca a relevância dos eventos locais, quando esses grandes players
possuem atenção mais focada nas empresas brasileiras.
Eliana ainda sugere que os estados também criem iniciativas de apoio aos seus times locais na
preparação e organização desses projetos. Luiz corrobora com isto ao apontar a necessidade de
políticas complementares em esferas menores do governo, como em nível municipal. Como exemplo,
ele cita a realização de editais com valores menores, o que é uma forma de preparar as empresas
desenvolvedoras para os editais de maior valor, normalmente, em esfera federal.

6.4 Percepção sobre Tendências para o Setor de Games
Em relação às tendências no mercado de jogos digitais, Carlos acredita que a demanda por jogos
mobile irá crescer nos próximos anos, bem como a personalização dos conteúdos consumidos por meio
de jogos e plataformas que possibilitem ao usuário criar seu próprio mundo ou jogo. Quanto ao modelo
de produção dos jogos, Carlos ainda completa que percebe a tendência de uma maior especialização
em áreas de desenvolvimento de games. Cita como exemplo a criação de studios especializados na
criação da arte de jogos para console, algo muito específico que se destaca pela qualidade, podendo
prestar serviços para o mercado nacional e internacional. Os especialistas acreditam que haverá um
aumento do número de jogadores e Eliana completa que pode haver uma procura maior por jogos para
mobile e tablets, assim como indicado por Carlos, e crescimento de mercados como o de eSports e
voltados para cultura, saúde e outros.
Durante a crise vivenciada globalmente em função da pandemia causada pelo COVID-19, ocorreram
mudanças em relação aos hábitos de consumo da população e é evidente o crescimento da demanda
por jogos digitais nesse período. De acordo com os especialistas, esse crescimento foi algo positivo
para empresas que já possuíam jogos no mercado em conjunto com a alta do dólar. Além disso, de
acordo com Eliana, o uso de tecnologia para viabilizar o contato entre as pessoas e o trabalho remoto
durante a pandemia evidenciaram ainda mais que não existem barreiras geográficas, havendo a
possibilidade de contratação de empresas em todo o mundo para realizar o desenvolvimento dos jogos.
Por outro lado, Pedro e Luiz afirmam que a necessidade de adaptar os eventos para a forma online não
foi positiva para a indústria de games. Isso pois os eventos como o Big Festival são muito importantes
para testar a receptividade do público em relação a novos jogos, lançar jogos, promover networking
entre os participantes e interação com investidores, e com a realização dos eventos online não foi
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possível explorar todo o potencial do evento. Além disso, Luiz alerta para uma possível queda no setor
de forma a contrabalancear o boom vivido na pandemia, uma vez que esperasse uma recessão no
mercado mundial global e jogos digitais não são produtos de necessidade básica.
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7 Conclusões e Recomendações
Os levantamentos e análises conduzidas neste estudo setorial buscaram descrever a indústria de jogos
digitais em Minas Gerais, identificar suas forças e as formas de atuação para destravar seu potencial
de crescimento. Neste sentido, foram identificadas três principais áreas de atuação, que conjuntamente
contribuirão para um melhor desenvolvimento do segmento.
Primeiramente, nota-se que é necessário incrementar a qualidade dos jogos digitais desenvolvidos em
Minas Gerais. Ao mesmo tempo que Minas Gerais conta com instituições de ensino com cursos de
jogos digitais, a falta de mão de obra qualificada é citada como uma das principais dificuldades da
indústria mineira. Sabendo que boa parte das desenvolvedoras abrigam pessoas recém entrantes no
mercado de trabalho, entende-se que seja necessário mais know-how por parte dos profissionais, bem
como a atração e retenção de talentos mais experientes. Entende-se que, além das capacitações, o
know-how é obtido com o tempo de experiência para obtenção do conhecimento tácito necessário para
que as desenvolvedoras atuem de forma competitiva no mercado. E também, para a atração e retenção
dos talentos, são necessários recursos financeiros e estruturas compatíveis com as expectativas
desses profissionais.
A segunda área que precisa ser melhor desenvolvida é o cenário de investimentos em jogos digitais
em Minas Gerais. Os investimentos são importantes para financiar as operações das desenvolvedoras,
e permitem que atraiam melhores recursos humanos, invistam em capacitações e equipamentos, o que
leva ao incremento da qualidade dos jogos. Nesta relação existe uma dicotomia – onde o investimento
é necessário para aumentar a qualidade, mas a falta de qualidade limita as possibilidades de
investimento -, e uma abordagem estratégica é necessária para que as dificuldades de ambas as áreas
sejam tratadas concomitantemente.
Por fim, a terceira área de atuação é o desenvolvimento de competências de negócios e gestão nos
empreendedores da indústria mineira de jogos. Os dados e as percepções coletadas indicam que as
empresas possuem dificuldades em temas como gestão de projetos e, principalmente, no aspecto
mercadológico de seus produtos. É importante que os administradores desenvolvam as habilidades
necessárias para aumentar as probabilidades de sucesso dos jogos, bem como as competências
necessárias para melhor gerenciar os projetos, os recursos humanos e os aspectos financeiros das
empresas.
Tendo em vista a realidade da indústria mineira de jogos digitais retratada no presente relatório,
entende-se que, para o desenvolvimento da indústria, deve-se utilizar uma abordagem que considere
o relacionamento entre governo, academia e empresas – modelo conhecido como Hélice Tríplice, de
Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff. Nesta abordagem, estes três atores precisam aumentar sua
interação para criar inovações que contribuam para o desenvolvimento econômico e competitividade.
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Nesse sentido, algumas ações são propostas com o objetivo de solucionar os gargalos mencionados
no presente tópico. Em primeiro lugar, para que o estado atue de forma a difundir o conhecimento tácito
necessário à produção de jogos de qualidade, é importante que estabeleça comunicação constante
com as instituições de apoio, que podem ajudar na comunicação entre indústria e governo bem como
podem gerar mais informações para a escolha de mecanismos de incentivos adequados à indústria.
Levando em consideração essa necessidade de difusão do conhecimento tácito - de desenvolvimento
de games - por toda indústria mineira, a criação de coworkings é uma alternativa, desde que seja levado
em conta que: é necessário que este espaço seja – do ponto de vista do profissional que o ocupa –
mais vantajoso que o home office. Ou seja, é necessário que a ocupação do espaço faça valer à pena
o deslocamento diário dos profissionais para que ocorra transbordamento de conhecimento: isso
envolve pensar no transporte de equipamentos eletrônicos em suas viagens diárias, a favorabilidade
do ambiente à integração entre profissionais e a qualidade de eventos realizados nestes locais. Em
tempos de pandemia é importante repensar também a atuação via portais especializados e a utilização
de apoio em mecanismos de promoção remota.
Além disso, a realização de eventos para networking que tragam profissionais maduros do setor de
jogos digitais e promovam maior interação ente os atores e trocas de conhecimento, bem como a
criação de cursos de especializações para a capacitação dos profissionais em assuntos técnicos.
Dessa forma, favorecendo a criação de um ecossistema capacitado e colaborativo – tal como
observado no Rio Grande do Sul.
Ainda, a atração de empresas mais experientes para o ecossistema de Minas Gerais é uma maneira
interessante de estimular o amadurecimento geral, tanto pelo compartilhamento de competências
técnicas, como pela atração de outros agentes, como investidores e profissionais. E a concessão de
incentivos fiscais no estado pode representar um bom mecanismo para promover maior atratividade de
empresas nesse sentido.
Em termos de investimento – considerado baixo pelos entrevistados -, entende-se que este precisa ser
planejado a fim de atingir o perfil – e a necessidade - atual das empresas de jogos digitais em Minas
Gerais. Nesse sentido, a proximidade do governo do estado às instituições de apoio é essencial para
que estas forneçam informações atualizadas sobre as empresas respaldando o planejamento da
política pública e a formulação de editais para o setor.
Outro ponto importante para o funding é a aproximação entre investidores e empresas, podendo ser
obtido pela realização de eventos e palestras que promovam rodadas de negócio dentro do estado ou
fornecer patrocínio/auxílio para as empresas participarem de eventos fora do estado, como o BIG
Festival. Complementarmente a esta ação, é importante promover a capacitação dos profissionais para
elaboração de pitches.
Por fim, para atuar nas dificuldades relativas às competências de gestão e negócios, pode ser
promovida a aproximação do setor ao Sebrae, com o desenvolvimento de programas, cursos e
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conteúdos com foco em conhecimento de negócios, marketing e gerenciamento de projetos. Uma das
competências mais importantes a ser desenvolvida é a capacidade de analisar o mercado para o
lançamento de novos jogos, criando produtos mais aderentes aos interesses dos consumidores.
Em suma, para o desenvolvimento do setor, é necessário a realização periódica de um conjunto de
ações de fomento, contando com a participação de todos os atores do setor – empresas, profissionais
autônomos, instituições de apoio e governo. No âmbito governamental, nota-se que Minas Gerais seria
beneficiada com a criação de uma política pública específica para o segmento, como é o caso do
programa GameRS.
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