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1. Resumo 

Neste artigo, empreendemos uma análise do cenário atual do mercado de 

videogames, mostrando como esse segmento se encontra em um ótimo momento 

no mercado brasileiro e também suas perspectivas para o futuro. A partir da 

observação do cenário corrente da importação, da indústria e do varejo brasileiro no 

setor de games, podemos mensurar as oportunidades que esse mercado oferece 

atualmente para as pequenas e médias empresas, como também avaliar os 

obstáculos que impedem o setor de se ampliar e se popularizar ainda mais no Brasil.  

2. Introdução 

Em um primeiro momento, analisaremos, através de dados obtidos pela pesquisa 

exploratória, o crescimento do mercado de videogames e jogos eletrônicos no Brasil 

e o modo como o varejo e a indústria se encontram em evidência no mercado 

nacional e internacional. A partir de tal análise, será possível avaliar melhor a 

situação atual desse mercado e os seus possíveis cenários futuros. A partir de uma 

perspectiva preliminar, podemos notar que o futuro do mercado de games no Brasil 

parece ser promissor, porém observa-se que esse setor ainda não recebe 

tratamento adequado por parte das entidades estatais, como um bom segmento do 

mercado consumidor e da cultura nacional deveriam receber. 

3. Objetivos 

A partir da análise de dados que mostram boas perspectivas sobre o mercado de 

jogos, é possível observar como o crescimento do segmento no Brasil aumenta as 

perspectivas para que profissionais ampliem a produção e consumo do setor, além 

dos obstáculos que o empreendedor encontrará nesse mercado. Porém, daremos 

atenção especial à questão da tributação referente à importação de jogos e consoles 

de videogames, mostrando (i) qual o tratamento do governo brasileiro para esse tipo 

de produto, (ii) como o alto valor tributário sobre os produtos interfere no consumo e 

(iii) quais soluções poderiam atenuar esses problemas.  

4. Metodologia 

Para a elaboração desse trabalho foram usados como fontes de pesquisa (i) 

referências de matérias publicadas em endereços eletrônicos nas quais 



periodicamente são publicadas notícias ou matérias sobre a indústria de jogos e 

videogames; e (ii) artigos acadêmicos que analisam a situação do mercado e da 

indústria de jogos no Brasil. Para uma análise complementar, foi também 

empregada experiência empírica baseada na atuação de empresa importadora e 

varejista na área de games. 

5. Desenvolvimento 

O Brasil é atualmente o quarto maior mercado mundial de games, movimentando R$ 

5,3 bilhões em 2012, o que representa um aumento de aproximadamente 32% em 

relação a 2011, ano em que conseguiu movimentar cerca de 420 milhões de 

dólares, atingindo o patamar do segundo maior mercado da América Latina, atrás 

apenas do México. Além disso, segundo dados apresentados na feira Brasil Game 

Show 2012, a maior da América Latina no campo de jogos eletrônicos, há 

aproximadamente 45 milhões de jogadores e 3,1 milhões de consoles de ultima 

geração em território brasileiro. O aumento de empresas no segmento de jogos 

também é significativo, progredindo de 40 em 2007 para 100 empresas em 2012.  

Tais dados e eventos demonstram que o segmento está crescendo no Brasil e vem 

atingindo proporções globais. Porém, observa-se que ele ainda enfrenta alguns 

obstáculos que podem desestimular a atividade empresarial, principalmente no que 

se refere à alta tributação sobre os produtos desse setor, como iremos expor a 

seguir. Dois problemas que impedem ainda o grande avanço no mercado de games 

são a pirataria e a alta taxação de impostos sobre esses produtos que pode chegar 

a 80%.  

Outro grande problema enfrentado pelas importadoras e distribuidoras de games no 

Brasil é o desencontro de informações e a falta de definição referente à classificação 

dos jogos no momento de despacho na importação. Esses jogos sempre são 

importados nos canais amarelo, vermelho e cinza. A dúvida que ocorre no momento 

da classificação é se o game deve ser classificado como brinquedo ou software. 

Desse modo, a depender do momento e do local, o item é classificado de uma forma 

diferente. O problema é que quando se define o produto como brinquedo, o imposto 

é ainda mais alto, o que torna a comercialização muito difícil. Dessa forma, um jogo 

que seria lançado em uma data especifica acaba sofrendo grande atraso para ser 

importado pelo Brasil, o que acaba acarretando o aumento pela opção de compra do 



produto no mercado informal, pela importação irregular e pela pirataria, já que os 

produtos ilegais chegam com grande antecedência ao mercado nacional e têm 

normalmente um custo menor em comparação ao mercado formal. 

6. Resultados preliminares 

Para o crescimento do mercado formal no Brasil, empresários do setor devem exigir 

um maior comprometimento do governo em dois aspectos: a regularização no 

processo de importação por meio de uma lei mais concreta e a redução dos 

impostos sobre os produtos do setor de games que hoje chegam a ser maiores que 

aos das armas de fogo. Uma solução que vem sendo encontrada pelas principais 

empresas produtoras de games do mundo é a produção no território nacional. 

Algumas das empresas que já optam pela produção em território nacional são: Sony, 

Microsoft e Warner. Dessa forma, concluímos que, com um maior empenho e um 

tratamento diferente por parte do governo e também por parte dos profissionais 

envolvidos no ramo, esse mercado terá muito ainda a crescer, o que beneficiará 

desde as grandes empresas produtoras, distribuidoras e varejistas, até os pequenos 

e médios empresários, que possuem lojas espalhadas por todo o território brasileiro. 
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