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1. Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar o perfil do consumidor brasileiro da indústria dos 

games e catalogar seu conhecimento sobre jogos produzidos no país através de 

entrevistas, e assim, por meio destes resultados, analisar o espaço de mercado das 

empresas brasileiras de jogos eletrônicos e a visão do seu consumidor alvo sobre 

como aumentar a sua participação de mercado e aumentar a procura desses produtos 

em âmbito nacional. 

 

2. Introdução 

De acordo com Weber (2016) o crescimento da cultura “gamer” no Brasil na última 

década trouxe atenção internacional da indústria de videogames, visto que os 

usuários do país são responsáveis por uma significante parcela dos ganhos da 

indústria na América Latina. No entanto, a maior parte da receita e reconhecimento 

dos jogos desenvolvidos no Brasil vem do exterior, enquanto a procura do consumidor 

brasileiro continua centrada em produtos desenvolvidos fora do país pelas principais 

produtoras da área.  

Degiovani (2015) pioneiro no país como primeiro projetista de jogos brasileiros, afirma 

que os novos criadores deveriam se dedicar na produção de jogos exclusivamente 

para o mercado brasileiro.  

O brasileiro consome música, filmes e até quadrinhos produzidos no Brasil, mas o que 

será que dificulta o crescimento da indústria dos games em solo nacional? Será uma 

questão de falta de divulgação ou preconceito do jogador brasileiro em relação a 

produtos nacionais?  

Este artigo tem como finalidade verificar essas informações. 

 

3. Objetivos 

Analisar o espaço de mercado de jogos eletrônicos desenvolvidos por empresas 

brasileiras. 

 

4. Metodologia 

Pesquisa bibliográfica e exploratória, com uma pesquisa aplicada junto aos alunos da 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo, unidade leste. Essa pesquisa permitirá 



mensurar adequadamente o perfil dos consumidores e seus conhecimentos de 

produtos da indústria dos games de títulos criados e desenvolvidos por empresas 

nacionais, assim como os fatores que levam ao desconhecimento destes jogos para 

o grande público.  

 

5. Desenvolvimento 

Segundo a consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC, 2014), o mercado de Jogos 

Digitais movimentou US$ 65,7 bilhões em 2013, e deve chegar a US$ 89 bilhões em 

2018, projetando uma taxa de crescimento de 6,3% ao ano.  

Na América Latina, de acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvedores de 

Games (ABRAGAMES), o país movimenta por ano, US$1,5 bilhões, e possui a 

estimativa de alcançar a marca de US$1,7 bilhões para o ano de 2017. O nosso 

mercado interno - considerado o quarto maior mercado no mundo - atualmente já é 

responsável por 35% do setor na América Latina, cujo valor aproximado é de US$ 4,5 

bilhões anuais. 

Em contrapartida, a indústria brasileira é responsável por apenas 0,16% do 

faturamento mundial dos jogos eletrônicos. Na indústria de software (e não apenas de 

jogos), o Brasil representa aproximadamente 1,8% (ABRAGAMES, 2008a).  

Estes indicadores mostram que, apesar do crescimento da indústria no setor manter 

uma constante, os lucros concentram-se nas empresas internacionais. Também foi 

possível constatar que não há estudos aprofundados sobre o conhecimento do 

consumidor em relação aos jogos e desenvolvedores brasileiros. Obtendo maiores 

informações sobre essas variáveis, será possível traçar estratégias para aumentar a 

participação de mercado dos criadores brasileiros e acelerar o crescimento do setor 

como um todo. 

Para obter tais informações, este trabalho propõe entrevistas junto ao mercado 

consumidor - inicialmente junto aos alunos da instituição, cuja variedade de cursos 

formam um público diversificado - sobre os seus hábitos como “gamer” e em relação 

à indústria dos jogos brasileiros, analisando sobre aspectos como divulgação, 

conhecimento de jogos brasileiros nas mais diversas plataformas e visão pessoal 

sobre como os jogos brasileiros teriam mais destaque em suas aquisições futuras. 

 



6. Resultados Preliminares 

Embora não tenha estudos aprofundados sobre como o consumidor brasileiro julga as 

produções nacionais e motivos pelos quais os títulos brasileiros são preteridos em 

relação aos internacionais, os próprios desenvolvedores brasileiros creditam essa 

escolha para diversos fatores como (i) preconceito quanto aos jogos nacionais (ii) 

desconhecimento de produtos brasileiros (iii) expectativa de que os jogos brasileiros 

sejam iguais aos jogos produzidos no exterior (iv) cultura de que produtos nacionais 

são inferiores aos internacionais naturalmente. 
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