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RESUMO 
 
 

O objetivo desta monografia é demonstrar o potencial mercadológico dos games e a 
descoberta de novos públicos para as relações públicas através de dados históricos e 
pesquisa de campo, utilizando gráficos de crescimento econômico confirmando assim 
que este nicho só tende a crescer e a cada ano que passa evolui ainda mais. No ramo 
dos videogames, ao se tornarem algo mais profissional, surgiram novos públicos, como 
os cyber atletas que são os jogadores profissionais e as fãs bases que foram criadas 
em homenagem aos mesmos. Outro público são as empresas que deixaram de ser 
apenas vendedoras de seus produtos para se tornarem também "donas" de electronic 
sports teams, que por consequência fomentam as competições nacionais e 
internacionais. 
 
 
Palavras-chave: Videogames; Games; Mercado; Relações Públicas;         
Esportes Eletrônicos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to demonstrate the marketing potential of the games 
and discover new publics to the Public Relations, through historical data using economic 
growth graphs. Confirming the new niche tends and growth of each year and 
progressing to evolve even more. When the games come out, they become something 
far more professional  than previous years. New public communications arise, like the 
cyber players who are professional players and have their own fan base. With the new 
development of the franchise new public enterprises are changing from being just sellers 
but also becoming  "owners " of their own electronic sports teams ,  consequential foster 
national and international competitions .  
Keywords: Videogames, Games, Marketing, Public Relations, Electronic Sports. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho acadêmico pretende demonstrar a significância dos electronic 

sports, expondo sua força econômica e comunicativa, que atinge grandes massas 

através da web. O trabalho parte da criação dos primeiros consoles e segue até início 

de grandes competições mundiais de jogos. Para tal usa-se como base artigos 

jornalísticos, selecionados através de clipping eletrônico, monografias da área e 

conteúdo online. Por ser um tema novo para o ramo das Relações Públicas, o principal 

objetivo é adicionar a nosso nicho de atuação esta área tão pouco explorada, 

incentivando possivelmente novos trabalhos relacionados ao tema proposto.  

 A escolha deste tema vem da curiosidade e necessidade de encontrar novos 

meios e atualizar o mercado dos electronic sports, pois os games deixaram de ser 

meros brinquedos e tornaram-se eventos competitivos no mundo todo. No primeiro 

capítulo onde se destaca a "História e evolução" dos consoles, o primeiro jogo dessa 

categoria, o game Spacewar, em 1972, na Universidade de Stanford, reuniu estudantes 

para as "olimpíadas intergalácticas de spacewar". Passando assim para as grandes 

competições e eventos no mundo, eventos internacionais que envolvem muitos 

investimentos e marketing, mostrando suas importâncias e progressões ao decorrer dos 

anos. Mostrando ainda sua taxa de crescimento comparado aos primeiros, citados no 

capítulo 2. 

 Esta monografia também tem como objetivo mostrar a potencialidade de mais 

setores dessa área, dos electronic sports que está em constante ascendência no país e 

no mundo e descobrir novos públicos e oportunidades que possam ser exploradas por 

grandes empresas e investidores. No capítulo 3 onde é citado a área do mercado que 

cresceu junto a esta indústria contando desde seu início até o mercado atual. E para 

fortalecer este ponto foi realizada uma pesquisa para ajudar na identificação deste 

público e medir com mais precisão seu potencial de investimentos. 

 O trabalho pretende ainda, despertar interesse em todos aqueles que ainda não 

conhecem o tema, mostrando as oportunidades de entrar para esse mercado e fazer 

parte da história. 
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2 WEB-GAMES E SUA TRAJETÓRIA 

 

 

2.1  Histórico e evolução 

 

 Na tentativa de reescrever e contar a história dos consoles encontrou-se artigos 

relevantes publicados sobre os videogames,1 hoje tão modernos e cada vez com 

gráficos mais realistas, sempre buscando atingir a perfeição e inovar nos meios de 

jogabilidade. Assim, no início dos anos 40 estes pareciam apenas um passatempo 

simples e pouco promissor para dois funcionários da defesa militar americana, 

conforme publicação sobre o assunto. 

 

Alguns desses programas foram adaptados para jogos durante os anos 
50, nesse período muitos games foram desenvolvidos, principalmente 
pelos funcionários da defesa americana o que aumentou gradualmente a 
sofisticação e complexidade dos sistemas. O primeiro jogo foi criado em 
1947 por Thomas T. Goldsmith e Settle Ray Mann era um jogo de tiro 
simulador de mísseis inspirado pelos radares da Segunda Guerra 
Mundial (centraldosjogos, online) 

  

 A era dos games iniciou-se, com um simples pensamento, de tentar criar uma 

distração no dia a dia, um outro meio para se divertir com amigos. Dois jovens na 

época, eles revolucionariam o mercado de tal forma que ninguém poderia prever, pois 

hoje os videogames são responsáveis por grande parte do capital de giro no mundo. 

Alavancando cada vez mais ideias e evoluindo os meios de utilização destes aparelhos. 

 Em meados da década de1960, ou seja, cerca de 14 anos depois da criação do 

primeiro game “jogável”, um grupo de estudantes programou um videogame chamado 

Spacewar2, seguindo praticamente a mesma ideia dos primeiros criadores, um jogo 

onde naves teriam que sobreviver de ataques no espaço. 

 Os jogos passam então a evoluir juntamente ao desenvolvimento tecnológico, 

novas profissões especializadas surgiram para suprir a necessidade da evolução da 

                                                 
1
 Jogo que usa uma tela de monitor e um controle eletrônico. 

2
 é um dos primeiros jogos eletrônicos de computador. 
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indústria. Atualmente o videogame está ligado à cultura pop e são a principal forma de 

entretenimento de jovens e adultos das mais diversas classes sociais e países. 

 

Ralph Baer, hoje conhecido mundialmente como o pai dos consoles de 
videogame, nasceu em 1922 na Alemanha Oriental. Sua biografia, como era de 
se esperar, mostra como o destino uniu-o à causa que o deixou famoso para 
sempre. Com medo das loucuras de Hitler, fugiu da Alemanha nazista em 1938, 
indo morar nos Estados Unidos. Mas de nada adiantou, pois os EUA entraram 
na 2º Guerra no ano seguinte, e ele voltou a Europa para a batalha, trabalhando 
no serviço de inteligência, de onde saiu com vida. De volta ao mundo livre, e 
depois de conseguir seu diploma em engenharia eletrônica, Baer trabalhou em 
várias empresas, mexendo com Radio e TVs e patenteando diversas invenções 
na sua área. Mas foi como empregado da Sander Associates, em 1966, que ele 
teve a idéia que colocaria para sempre seu nome nos anais da história. Sua 
criação? Uma máquina que rodasse jogos eletrônicos através da TV, que 
custasse barato e pudesse ser utilizada por qualquer pessoa que quisesse se 
divertir. (outerspace, online) 

  

 Os consoles ficaram cada vez mais populares e viraram febre mundial. Todos 

gostariam de ter um em casa para se divertir com amigos e passar o tempo após um 

longo dia de trabalho. Os computadores começaram a ganhar seu espaço também e 

deixaram de ser usados apenas para o fim empresarial, tendo como ponta pé inicial o 

game Doom, um jogo de tiro em primeira pessoa que combatia monstros usando 

poderosas armas. 

 Hoje existem milhões de games e cada um deles se destacou em algum setor ou 

categoria que são classificados, dentre eles os principais são: First Person Shooter 

(FPS), Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), Multiplayer Online 

Battle Arena (MOBA), Luta e Real Time Strategy (RTS). Estes se destacaram porque 

foram eles os estilos que engrenaram o mercado competitivo que temos hoje, como os 

eventos internacionais que são classificados como as Olimpíadas dos Games, a WCG3 

(World Cyber Games). 

 Pode-se dizer que a grande maioria daqueles que já jogaram videogames uma 

vez na vida, pelo menos, já ouviu falar dos seguintes jogos: Counter Strike (CS), World 

of Warcraft (WoW), League of Legends (LoL), StarCraft e Street Fighter. Os jogos aqui 

citados são os mais famosos de cada área e foram os principais motivos de os 

                                                 
3
 é um evento internacional de "e-esport" organizado anualmente pela empresa Coreana International Cyber 

Marketing e pela Samsung. Criado em 2000, tendo sido o primeiro evento a ser organizado em 2001, o festival foi 
influenciado pelos Jogos Olímpicos e desde 2004 uma cidade diferente tem sido escolhida a cada ano. 
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campeonatos fazerem tanto sucesso, pois todos aqueles que jogam gostariam de estar 

lá, dentre os melhores representando sua Guild 4ou até mesmo seu país em um grande 

evento internacional. 

 

 

 

Figura 1 - Primeiro videogame. 
  Fonte: Central dos jogos, online. 

 

 
 Os consoles foram divididos em gerações, 7 delas até o momento, e a cada 

geração a evolução é significativa. Desde a melhora de desempenho do aparelho até 

avanços gráficos. Segundo o site clickgratis: 

 

A primeira geração de videogames e consoles existentes no mundo foi o 
conhecido Odissey, considerado o primeiro lançamento de toda a história neste 
mercado, surpreendendo muitas pessoas, sendo exibido em 1972, sendo que, 
no mesmo ano, foi lançado o Pong. 
Anos depois, em 1977, dois novos consoles apareceram no mercado, 
chamados de Color Tu Game, da Nintendo, e Tele Jogo, fazendo grande 
sucesso com a população atual que já havia começado a interessar-se por 
consoles e jogos."(clickgratis, online). 

 

 Ainda bem simples os primeiros videogames mexiam com a imaginação de todos 

e estavam apenas começando, os detalhes eram simples e a jogabilidade limitada, pois 

não haviam muitos movimentos e o jogador não tinha muitas opções do que fazer. 

                                                 
4
 Durante a Idade Média, em certos países europeus, associação que agregava pessoas que possuíam interesses 

comuns (comerciantes, artistas, artesãos etc.) com o propósito de oferecer assistência e segurança aos seus 
membros 
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 Com a chegada segunda geração, os consoles evoluíram e deu-se pelo Atari, um 

dos mais conhecidos videogames até hoje em dia, lançado em 1977, e saindo de 

circulação em 1992, vendendo 30 milhões de unidades em todo o mundo. (clickgratis, 

online). 

 O Atari que foi praticamente o início da "era" gamer de todos os jogadores, pois 

foi onde todos viram o surgimento de um novo meio de diversão e passatempo. Hoje é 

normal passar horas em frente a uma televisão ou computador se entretendo com jogos 

ou navegando na web através de algum console ou PC. Esta geração pioneira, passou 

para seus filhos, netos ou qualquer um próximo a si mesmo este costume ou cultura. 

 

Para a terceira geração, os consoles começaram a ficar ainda mais modernos, 
com o lançamento do Farmicom pela Nintendo em 1983, onde no mesmo ano 
apareceu o SG 1000 da SEGA, além do Master System em 1985. O sucesso da 
sexta geração foi o PlayStation 2, vendendo cerca de 153 milhões de unidades, 
aparecendo, nesta mesma geração, o Xbox. Hoje em dia, na sétima geração, 
ainda temos a presença do Xbox, porém 360, alé do PlayStation 3, grandes 
sucessos em questão de consoles. (clickgratis, online). 
 

A geração de ouro dos videogames, esta que rendeu milhões em investimentos 

para as empresas produtoras destes aparelhos e dos jogos que inspiraram a 

criatividade de muitos. A eterna briga entre a Sony, que é a responsável pela 

Playstation, e a Microsoft pelo Xbox fazem o capital girar ainda mais neste mercado, 

pois são as duas maiores produtoras nesta área. A Nintendo é uma grande empresa, 

mas andou perdendo mercado depois do “fracasso” com o lançamento do Wii. 

Evolução gráfica e mudanças na jogabilidade para tornar seu jogo ainda mais 

confortável e aumentar a liberdade do jogador para fazer o bem entender aumentam a 

cada nova geração. Já existem protótipos para a próxima geração onde a tendência é o 

jogador “entrar” literalmente de cabeça no game. Usando óculos de terceira dimensão 

até plataformas para simular o caminhar dentro do cenário proposto. 

 Tudo isso ainda está em fase de testes, pois a viabilização não cabe no bolso do 

consumidor,  e a ideia é conseguir fazer uma produção em massa para que ambas as 

partes saiam ganhando. Muitos youtubers compraram para realizar testes e mostrar 

suas experiências ingame. Até agora os resultados foram positivos, todos aprovaram e 

aderiram ao novo movimento de realidade virtual, no entanto como foi dito ainda não é 

viável para a produção em massa. 
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2.2 Os Jogos e as Competições 

 

 A competição é algo que está presente em nosso dia a dia e é necessário para 

quem queira evoluir ou subir de posição na vida. O site Infoescola 2014 (on line) nos 

relata que: 

A competição é conhecida desde que o primeiro espermatozóide chegou ao 
útero de uma fêmea, transformando-se na primeira vida. Desde então, ela não 
parou mais de acontecer e está em todos os lugares. Animais machos 
competem para liderar o bando ou acasalar com uma fêmea. Humanos 
competem entre si para ocuparem lugar de destaque. A competição pode ser 
pacífica ou não, dependendo de quem está competindo e está presente em 
todas as ações onde mais de dois seres querem ocupar o mesmo espaço. Os 
seres humanos são competidores por natureza. Vence aquele que estiver mais 
preparado. Daí surgiu o termo “competente”. Pode ser positiva, incentivando a 
busca pelo aprimoramento e perfeição ou negativa, gerando disputas 
desonestas e violentas em busca de poder. As competições podem ser 
comerciais, afetivas, religiosas, políticas e esportivas, onde a vitória é 
representada pela conquista desejada ou através de recompensas, prêmios, 
títulos ou símbolos como troféus e medalhas.  

  

 Os videogames passaram de apenas diversão para se tornar algo mais sério, 

chegando a grandes eventos onde vários jogadores se enfrentam em busca de algum 

prêmio ou título com direito a torcida e muito apoio. Com o surgimento de jogadores 

profissionais, os fãs de jogos acabaram tornando essas pessoas em ídolos, venerando-

as como celebridades. 

 

online, traduzido pelo autor) Geograficamente, competições de eSports
5
 

têm suas raízes em países desenvolvidos. Coréia do Sul tem as melhores 
organizações de eSports estabelecidas, licenciando oficialmente pró-gamers

6
 

desde o ano de 2000. O reconhecimento oficial das competições de eSports 
fora da Coréia do Sul demoraram um pouco mais para chegar em outros 
países. Em 2013, o jogador canadense de League of Legends

7
 Danny 

"Shiphtur" Le se tornou o primeiro jogador profissional a receber um visto P-1A 
dos Estados Unidos, a categoria designada por "Atletas internacionalmente 
reconhecida". Junto com a Coréia do Sul, a maioria das competições 
acontecem na Europa, América do Norte, Austrália e China. Apesar de seu 
grande mercado de videogames, eSports no Japão é relativamente 
subdesenvolvida, que tem sido atribuída em grande parte às suas leis anti-jogo. 
Demograficamente, a Major League Gaming informou a audiência que é de 
aproximadamente 85% do sexo masculino e 15% do sexo feminino, com 60% 

                                                 
5
 Eletronic Sports, Esportes Eletrônicos (tradução do autor) 

6
 Jogadores Profissionais 

7
 Jogo de MOBA, onde 10 jogadores de enfrentam em busca de um objetivo em comum. 

http://www.infoescola.com/reproducao/espermatozoide/
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de telespectadores com idades entre 18 e 34 anos. Relacionadas a esta 
apreciável maioria masculina, jogadores do sexo feminino dentro da indústria 
estão sujeitos ao sexismo significativo e estereótipos negativos. Apesar disso, 
muitas mulheres dentro eSports estão esperançosos sobre o progresso geral 
para superar esses problemas. 
Rotular videogames como "esportes" é um tanto controverso. Enquanto alguns 
apontam para o crescimento da popularidade de eSports como justificativa para 
a designação de alguns jogos como esportes, outros afirmam que os 
videogames nunca vão alcançar o status de "verdadeiros esportes". Além disso, 
muitos na comunidade de jogos de luta tentam manter uma distinção entre as 
competições de jogos competitivos e as competições de eSports ligadas 
comercialmente a outros gêneros. (Electronic Sports, 

 

 No mês de setembro de 2014, um dos maiores eventos de videogames do 

mundo aconteceu e impressionou a todos mais uma vez. O campeonato mundial de 

League of Legends. Um evento que envolve milhões de dólares, tendo como premiação 

total de US$ 2 milhões (leagueoflegends.com). Neste ano o evento está sendo 

realizado na China e já bateu a marca de mais de 125 mil pessoas assistindo chegando 

a 450 mil nos picos. Espera-se atingir cerca de 600 mil pessoas na final que ocorrerá 

dia 19 de outubro de 2014. E como surpresa pela primeira vez uma equipe brasileira 

está fazendo parte neste evento, a KaBum E-sports, empresa que trabalha com varejo 

de games e acessórios para computadores foi uma das primeiras organizações a 

patrocinar uma equipe de cyber atletas e graças a isso outros grandes grupos  estão 

começando a criar projetos parecidos fortalecendo o mercado dos games no Brasil e no 

mundo, como por exemplo a Jayob, que com 3 filiais em território nacional pretende 

abrir uma extensão nos Estados Unidos e lucrar milhões por ano vendendo periféricos 

para computadores. 

 O limite para isso ainda não foi especificado, pois a cada dia que passa mais 

notícias a favor deste ramo aparecem. Como pessoas ganhando salários fixos para 

jogar videogames, para treinar por seu time e junto de seus colegas com o objetivo de 

ficar melhor e lapidar suas habilidades. Pois como um esporte qualquer, jogar jogos é 

questão de treinamento e reflexo, precisa-se de um acompanhando profissional e 

técnico para que se torne melhor e de resultados. 

 Hoje os esportes eletrônicos não são apenas passatempo, são uma profissão e 

levados muito à sério por aqueles que participam deste cenário. O cenário competitivo 

por sua vez é algo que não para de crescer e evoluir, pois sempre tem jogadores que 



19 

 

vão se interessando cada vez mais e almejam entrar para um time profissional e 

engajar em campeonatos como estrelas. 

 

 

Figura 2. Título: Página de Facebook da KabuM!, online 
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Figura 3. Título: Página de Facebook da Jayob e-sports, online 

 

No Brasil, as competições começaram tarde devido a falta de esperança em um 

mercado pouco conhecido. Mas ao passar do tempo viram que o potencial atingido em 

um curto prazo valeria a pena, abrindo então portas para investidores e a criação de 

novos públicos. Públicos estes que se encaixam os fãs, gamers, empresas de 

computadores, videogames e jogos.  

Eventos que se destacaram no país, ajudaram a ampliar a visibilidade dos 

electronic sports, como a Brasil Game Show e X5 Mega Arena. 

 

A Brasil Game Show (BGS), Maior Feira de Jogos Eletrônicos da 
América Latina, conta com a presença das maiores empresas de games 
do mundo. Com mais de 180 empresas, a BGS tornou-se um dos 
principais eventos do segmento. O Evento foi escolhido pelos 
desenvolvedores, produtoras e distribuidoras para apresentar ao público 
os principais jogos e lançamentos do ano, incluindo a realização de 
coletivas e campeonatos.  Em 2014, a 7ª edição do evento será 
realizada entre os dias 08 e 12 de outubro, no Expo Center Norte – São 
Paulo, e pretende reunir mais de 250 mil visitantes. (brasilgameshow, 
online). 

 

 A BGS de 2012 foi o maior evento de videogames da América Latina, repetindo o 

feito em 2013. No ano de 2014 a X5 Mega Arena entrou na disputa e acabou tomando 

o lugar da BGS como maior evento das Américas. 

 

A X5 Mega Arena - XMA - surge para revolucionar o cenário brasileiro 
de esporte eletrônico, suprindo a demanda de grandes eventos e 
principalmente atendendo o imenso público apaixonado pelo e-Sport. O 
objetivo do evento é trazer constantemente as emocionantes partidas e 
seus ídolos para próximo do gigantesco público. Através dos Mega 
Palcos e a melhor equipe de organização e transmissão de games 
competitivos no Brasil. Nosso evento é assinado por quem nasceu 
apaixonado pelo game. Somos especializados em colocar produtos e 
marcas na vida de milhares de jovens e adultos que são muito mais do 
que simples consumidores, são parte de cada desafio e vitória que 
alcançamos todos os dias. (x5megaarena, online). 

 

 Com isso, vários outros eventos estão por vir, e quem sabe um mundial posso 

ocorrer no Brasil até 2016. Pois nosso país não para de investir no esporte e adere 

cada vez mais a esta sensação que contagia multidões no mundo todo. Um evento 
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como este caso acontecesse no Brasil as empresas e as mídias só teriam a ganhar, 

pois nós brasileiros temos o "dom" para elaborar grandes festas, está no sangue de 

todo brasileiro. 

Empresas de televisão estão querendo adquirir a ideia e começar a transmitir 

esses campeonatos, pois ainda é limitado apenas para a web. A intenção é aumentar o 

número de telespectadores e fortalecer esse mercado de games inserindo novos tipos 

de público para interesse mercadológico do mesmo. 

 

2.3 Advergames 

 

 Os advergames entraram no mercado dos games com o intuito de propaganda 

interativa, pois  se acaba jogando um game de uma marca ou instituição específica e 

acaba conhecendo um pouco mais sobre o mesmo. Aproveitando o mercado em 

ascendência dos videogames é uma ótima ideia para conquistar seu espaço neste 

nicho. 

 Segundo a Abril, os Advergames que é uma "Mistura de games com publicidade,  

movimentou mais de US$ 3 bilhões em 2011 no mercado" (CAMPI Monica, info Abril). 

.  

Figura 4  Advergame da Coca-Cola contra a Pepsi 
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Fonte: exame abril, online. 
 
Sucesso em redes sociais e dispositivos móveis, os jogos para internet 
conquistam cada vez mais espaço no Brasil. Com o crescimento de jogadores 
casuais, surge também games que permitem criar uma nova conexão entre 
consumidor e marca. Em ampla ascensão no Brasil desde o início dos anos 
2000, os advergames (união de advertisement, publicidade em inglês, e games) 
giram um nicho de mercado que movimentou mais de US$ 3 bilhões em 2011. 
(EXAME Abril, online). 

 

 Como não é algo recente já existem vários exemplos de sucesso citados 

anteriormente. No entanto a criatividade não para, e sempre criam advergames 

impactantes e pode-se dizer que são raras as pessoas que ainda não jogaram algum 

game ligado a este conceito. 

Esta opção pelo game publicitário, no entanto, não é recente. Na década de 
1980 empresas aderiram a esse formato com games desenvolvidos inclusive 
para consoles. Foi o caso do Atari e do game Pepsi Invaders, um jogo exclusivo 
criado pela Coca-Cola em referência ao clássico Space Invaders e que fez 
bastante sucesso na época e marcou uma mudança no mercado de 
publicidade. Porém, com o uso de novas tecnologias móveis e por conta da 
inclusão digital esse mercado ganhou um novo formato, com o Facebook sendo 
a plataforma mais utilizada pelas empresas para divulgar sua marca por meio 
de games. A concepção de um advergame é bastante complexa e exige 
conhecimento do público que será atingido. Embora seu visual lembre alguns 
jogos casuais existentes em redes sociais, os jogos publicitários seguem outra 
lógica. “A Zynga, por exemplo, passa meses criando um game e investe 
milhares de dólares nele. Por consequência o game fica mais complexo do que 
um advergame, com fases, níveis e seguindo uma narrativa. Por isso também 
tem mais usuários e que ficam mais tempo conectados”, explica Soria (EXAME, 
Abril. online). 

 Com a entrada dos advergames no facebook o lucro do mesmo foi muito alto e 

um dos exemplos da Zynga, responsável por maior parte dos jogos no Facebook, foi o 

Cityville, um game de browser que o objetivo era construir sua própria cidade e para 

evoluir era necessária a ajuda de todos seus amigos, pois se não a tivesse demoraria 

muito tempo para atingir suas metas. O lance de arrecadação de dinheiro era fazer com 

que os jogadores gastassem dinheiro real, pois existia o dinheiro virtual, para comprar 

“regalias” para obter com mais facilidade certas coisas, como prédios de luxo ou até 

mesmo contratos para expandir sua cidade. Visto o sucesso do jogo, muitos 

desenvolvedores iniciaram uma produção em massa de jogos para o mesmo estilo. 

 Saber mexer com os interesses do público-alvo principal que é almejado por esta 

empresa é essencial para o sucesso do projeto, pois criar um advergame não é barato, 
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a base pesquisada na web é desde R$5.000,00 até R$30.000,00, e esse preço pode 

aumentar dependendo dos serviços requisitados. 

 Por isso é muito importante que a empresa que trabalha com isso seja atualizada 

e esteja de olho no mercado atual, sempre buscando novidades para satisfazer seus 

públicos, pois o mercado virtual é um mercado que se inova com muita facilidade e 

velocidade. A cada dia encontra-se novas ideias e “modinhas”.Por ser um ambiente 

“aberto”, todos fazem o que bem entender e buscam satisfazer suas necessidades 

através disso. 
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O CULTO À INOVAÇÃO 

 

 

3.1 Retrospectivas  

 

 Com a invenção dos primeiros videogames houve um boom na economia 

mundial, principalmente nos Estados Unidos, onde tudo começou e virou uma febre, 

pois todos queriam garantir diversão em casa. 

 

O mercado de videogames teve início na década de 70 nos Estados 
Unidos e Europa com os jogos desenvolvidos para máquinas de arcade 
(conhecidas como fliperama no Brasil) e os primeiros consoles para o 
público doméstico – tendo a empresa Atari como principal player da 
época. (egocheese, on line) 

 

 E com cerca de 10 anos depois as empresas japonesas estavam entrando nessa 

briga no mercado dos games, dentre elas a Nintendo e a Sega, que até hoje são 

referência mundial nesse ramo dos consoles. 

 
Na década de 80, as empresas japonesas Nintendo e Sega lançaram o 
NES e o Master System respectivamente, que ajudaram na 
popularização do mercado de videogames – ambos venderam cerca de 
75 milhões de unidades juntos e criaram marcas que existem e 
prosperam até hoje, como Mario Bros e Donkey Kong. Paralelamente, 
os primeiros computadores pessoais também começavam a oferecer 
jogos em seus sistemas operacionais, como o Mystery House para o 
Apple II e o King’s Quest para o IBM PC. (egocheese, online) 

 

 Chegando na década de 1990 os games já estavam bem evoluídos e com um 

grande público fiel a eles. E nesta geração se encontram os responsáveis por 

propagarem este amor pelos games, são eles hoje de estudantes universitários a 

executivos. As gerações vão passando e aqueles que compreendem ou entram neste 

“mundo” acabam gostando e não saem tão facilmente. Muitos souberam fazer dinheiro 

com isso, como por exemplo transmitir seus gameplays na web usando sites próprios 
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para isso, como a TwitchTV8, que é responsável pela transmissão de todos os tipos de 

jogos e campeonatos no mundo. 

 Ao utilizar este site se ganha dinheiro ao passar comerciais para quem está 

assistindo ou pode até mesmo ganhar doações de generosos internautas. O meio de 

transmissão depende de quem o está fazendo, pois cabe a pessoa saber entreter seu 

público. Aquele que souber melhor se comunicar com o mesmo ganhará sua confiança 

e lealdade para segui-lo sempre em suas transmissões. 

  

A década de 90 foi a de maior importância para o mercado por ter inserido os 
videogames no mainstream do mercado de entretenimento. Os jogos 
Wolfenstein 3D e Doom, lançados no começo da década, foram os 
responsáveis por moldar o mercado até hoje, trazendo elementos de violência 
em ambientes em três dimensões e criando o gênero de "rst person shooter 
(tiro em primeira pessoa). A Nintendo lançou o primeiro console portátil 
relevante, o Game Boy, que vendeu 118 milhões de unidades no mundo2. Em 
1994 a Sony entrou no mercado com seu console PlayStation e popularizou o 
CD-ROM como mídia para a comercialização dos jogos; foram vendidas 102 
milhões de unidades.Os anos 2000 têm como principais marcos a ascensão de 
jogos para múltiplos usuários em rede pela Internet e dos jogos portáteis 
(também em celulares). A Microsoft entrou no mercado de consoles com sua 
linha Xbox e a Nintendo revolucionou os consoles lançando o Wii em 2006, que 
conta com um sensor de movimentos do jogador para controlar o mundo virtual. 
Em 2000, a Electronic Arts lançou a primeira versão do The Sims, que é 
atualmente a marca de maior sucesso da história do mercado de jogos para 
PC, com mais de 100 milhões de unidades vendidas . A distribuição de jogos 
por downloads na Internet também foi um grande marco, através de plataformas 
como o Xbox Live e o Steam. (egocheese, on line)  

  

 Com o lançamento de mais jogos a variedade de telespectadores foi 

aumentando. Como citado acima a TwitchTV forneceu a muitos um meio de ganhar 

dinheiro fazendo o que gosta, jogar videogames. O Youtube foi outra saída para se 

ganhar algo fazendo vídeos sobre o que você bem entender, e o que mais deu certo foi 

fazer gameplays comentados e tutoriais para evoluir mais rápido, mostrando dicas e 

sugestões. A partir desde ponto os investimentos foram aumentando bruscamente a 

cada ano que passava e melhorando a qualidade das transmissões. 

                                                 
8. Twitch é a líder na plataforma de transmissão de games no mundo. Mais de 45 milhões de 

jogadores se reúnem todo mês na página da Twtich, assistem e conversam sobre jogos. 
(traduzido pelo autor). 
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 Quadro 1 - Evolução do mercado de games nos EUA 
 Fonte: egocheese, online. 

 

 A Steam9 por exemplo, criada pela Valve10, ao perceber que o mercado dos 

games estava sendo prejudicado pela pirataria, pois era muito fácil de criar "cópias" dos 

jogos originais e vender por 90% mais barato no mercado negro resolveu agir. 

                                                 
9
  Steam é um programa de computador de gestão de direitos digitais criado pela Valve para tentar combater a 

pirataria e fornecer serviços como atualização automática de jogos aos usuários. 
10

 A Valve Corporation é uma empresa norte americana que produz e publica jogos de sua autoria ou participa na 
publicação de jogos eletrônicos de outras produtoras, principalmente conhecida pelo desenvolvimento do software 
Steam, 
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 Figura 5: logomarca da steam 
 Fonte: gamepad.com.br. 

 

 Com isso criaram a Steam que serviu de forma de combater este crime, banindo 

estas pessoas, impedindo que "piratas" entrassem em comunidades de games e afins. 

Grandes empresas foram aderindo a este meio de combater o "errado", e perceberam 

que cópias físicas de seus jogos eram fáceis de se manipular, começaram então a 

vender cópias digitais dos jogos, onde você compra o jogo pela internet e com isso 

ganha o direito de "baixar" o jogo sempre quando quiser. 

 Mesmo assim os hackers continuam criando cópias ilegais de jogos e passando 

para frente através de sites piratas. Um outro exemplo de grande empresa que faz 

parte da história de todo gamer é a Blizzard, que segundo seu site, 

(..) é uma desenvolvedora e editora de softwares de entretenimento com grande 
renome no mercado. Após o estabelecimento da marca em 1994, a empresa 
rapidamente se tornou numa das mais populares e respeitadas 
desenvolvedoras de jogos de computador da indústria (...) é referência em 
qualidade desde sua fundação. (BLIZZARD, online). 

 

 A Blizzard é responsável pelos maiores games da história dos computadores. 

Começou com a série Warcraft: Orcs & Humans que abriu as portas para o MMORPG 

mais jogado no mundo até hoje, depois deste ponta pé inicial foram lançados várias 

atualizações até chegar no que temos hoje em dia. Outro jogo é o Diablo e o Starcraft, 

jogos de click action, onde basicamente todo o gameplay é feito através do mouse e 

estes dois juntos aumentaram ainda mais o sucesso da empresa norte-americana. 
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  Figura 6: logomarca Blizzard 
  Fonte: Blizzard.net, online. 

 

  Empresas como essa fazem parte da vida de muitos gamers e já são 

parte de nossa cultura, a geração do século XXI é a responsável por alimentar essa 

cultura e não pretendem parar por ai. O sucesso destes jogos foi tão grande que as 

desenvolvedoras sempre a cada 2 ou 4 anos criam continuações ou melhoramentos 

nestes jogos. A intenção é nunca deixar “morrer” algo que faz parte de nossas vidas e 

que será apresentado cada vez melhor para os futuros jogadores. 

 Hoje os jogos não são jogados no modo solo, e sim em grupos gigantescos. Um 

grande exemplo disso são os MMORPG, que por sua vez são os maiores 

responsáveis pelo capital de giro destas organizações. Este estilo de jogo tem como 

objetivo organizar grupos de pessoas para lutarem por objetivos em comum, jogarem 

juntas, se fortalecer e buscar sempre o topo dos rankings.  

 Estes grupos organizados são conhecidos como Clãs, ou como é chamado em 

jogo, Guild. A Guild é como uma empresa virtual dentro de um jogo onde existem 

líderes que a comandam para sempre buscar a organização, estes Clãs normalmente 

possuem suas próprias regras e são levadas muito a sério quando se trata de 

assuntos internos de seus jogadores ou até mesmo problemas com outros Clãs 

inimigos ou aliados, sim inimigos e aliados.  

 Como em qualquer cenário onde exista um objetivo a ser conquistado e ou uma 

recompensa a ser almejada, intrigas são formadas e alianças são criadas para facilitar 
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o caminho destes grupos. É praticamente um tratado político com regras e normas 

dentro de um mundo virtual  fantasioso. 

 

3.2 Atores do cenário de games 

 

Os esportes eletrônicos ou eSports como são conhecidos no mundo, estão 

conquistando aos poucos, multidões de internautas e a cada dia que passa cresce 

ainda mais. Os jornais nacionais e internacionais nunca fomentaram tanto a ideia de 

jogadores profissionais como nestes últimos anos. Grandes matérias e entrevistas 

estão sendo e foram realizadas para criar um interesse maior na área e ajudar a acabar 

com as dúvidas daqueles que nunca ouvirão ou pouco sabem sobre este novo “esporte” 

ou profissão. 

Como por exemplo, uma matéria que saiu no jornal “O Estado de São Paulo no 

dia 4 de agosto de 2014, cujo o tema da matéria é “A vida de um atleta dos mouses e 

teclados”. Nesta matéria o autor entrevista o time de League of Legends da KabuM e-

sports, uma das grandes empresas pioneiras no Brasil que resolveram investir pesado e 

acabou dando certo, incentivando assim novas empresas para entrar neste ramo. A 

equipe da KabuM é a atual campeã brasileira no LoL e graças a este título ganhou uma 

passagem para participar do Mundial, onde times do mundo todo participarão por um 

prêmio de U$1.000.000,00 (1 milhão de dólares). 

Na matéria citada acima no jornal Estado de SP,  a entrevista realizada com os 

jogadores da KaBuM E-sports quee possuem idades entre 17 e 24 anos  e que ganham 

a vida jogando como atletas profissionais dentro de uma “Casa de jogo”, que seria seu 

centro de treinamento, possuem um salário fixo. Lá eles se dedicam ao jogo treinando 

posicionamentos e estratégias para melhor atuar ingame. 

Os jogadores profissionais de hoje que possuem uma grande base de fans 

consegue se manter facilmente devido ao dinheiro que arrecadam fazendo 

transmissões via web. Pois assim como alguém famoso em um ramo "x" as pessoas 

que os admiram gostariam de ver o que ele faz e como ele faz, porque ele é tão bom no 

que faz. No Brasil este novo sentimento de "venerar" um jogador de videogame é novo, 

e segundo o site ESO: 



31 

 

 
O Brasil vive uma fase de construção e desenvolvimento do nosso próprio estilo 
de E-Sports, possuímos aproximadamente 2 anos desde quando a prática da 
atividade começou a ser inserida a nível nacional, especialmente pelas empresas 
Riot Games, X5 Computadores, Level Up Games e Ongame.(eso, online). 

 

Ou seja, estamos começando a realmente fazer parte desde mercado. E a nova 

geração que acompanha os passos destes cyber atletas acabam se espelhando, e 

como todo ídolo que criamos em nossa vida, queremos segui-lo, ser igual a ele ou fazer 

as mesmas coisas que ele. 

Em alguns países como os Estados Unidos e Coréia do Sul ser jogador 

profissional é algo levado muito a sério e é reconhecido como trabalho. Ganha-se um 

salário e tem leis rigorosas em cima disto. 

Com base no site Techtudo, uma lista feita em 02/06/14 com os top 15 cyber 

atletas mais bem pagos do mundo estão situados várias modalidades de games, mas 

as mais dominantes até o momento são dos jogadores de Dota2, jogo desenvolvido 

pela Blizzard, é o que melhor pagou em suas premiações aos jogadores até o 

momento, cerca de R$900.000,00. 

Cyber Atleta que segundo o dicionário informal é definido como: 

 

Um gamer profissional (muitas vezes abreviado de "pro gamer" ou somente 
"pro") que joga jogos por dinheiro.(o termo, esportes eletrônicos, é usado para 
descrever a jogatina de videogames como um esporte profissional.) Se um 
cyber atleta é um subtipo de hardcore gamer basicamente depende do grau ao 
qual um cyber atleta depende financeiramente do rendimento obtido no ato de 
jogar. Por enquanto, como um cyber atleta depende financeiramente do ato de 
jogar, o tempo que passou jogando não é mais o tempo de "lazer". 
(dicionarioinformal, online). 
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Figura 7. Lee "Jaedong", Pro Gamer mais bem pago do mundo e um 
dos melhores  de StarCraft 2 
Fonte: readyupgaming.coom, online 

 

O top desta lista é não é jogador de Dota2, mas é de um jogo da mesma 

desenvolvedora, o jogo Starcraft II, este cyber atleta arrecadou cerca de US$ 

519.086,72 que gira em torno de R$ 1.152.854,58, um valor bem alto para quem ganha 

a vida jogando. Pode-se dizer que é um sonho de todos aqueles que gostam de games 

ganhar a vida fazendo o que mais gosta. 

A Riot Games é uma empresa que foi criada por jogadores e com isso eles 

pensam como o seu público, sabem o que deve ser feito para melhorar, mas sempre 

contando com o feedback de seus players. A Riot se pronuncia como "uma empresa, 

fundada em 2006, como uma companhia de jogos e por um grupo de jogadores de 

videogame e que em 2009 lançaram seu maior sucesso o League of Legends. Mais de 

67 milhões de jogadores mensais. Eles sabem que os jogadores são a base de sua 

organização e que para eles continuarem com o sucesso eles devem ouvir o que eles 

tem a dizer para assim manter o jogo emocionante." (RIOTGAMES, 2014, online). 
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3.3 O mercado atual 

 

 Se formos comparar ao restante do mundo, a Coréia do Sul e os Estados 

Unidos, que são pioneiros neste mercado e investem pesado para sempre estar 

atualizando e suportando todos aqueles que participam deste mercado, entre eles 

jogadores, que são tratados como celebridades, internautas, que são os "fãs" e 

responsáveis por toda a audiência nas redes sociais e empresas do ramo.  

O mercado que vemos hoje é um mercado com grande potencial e ele se auto 

enriquece, pois aqueles que fazem parte dele querem vê-lo crescer e se tornar uma das 

principais vias de investimentos. 

 Uma matéria feita pelo jornalista Bruno Capelas, do jornal O Estado de São 

Paulo, cita muito bem esta evolução. O título da matéria é "Torneios de games ganham 

caráter profissional e atraem multidões", isso mostra que o público-alvo atingido por 

este ramo está participando deste crescimento mercadológico, comprando o seu 

"produto" e aderindo ao movimento. Como em um trecho da matéria que diz: 

Torneios com finais que têm ingressos esgotados em poucas horas. 
Premiações milionárias. Times com esquemas de concentração e 
rotinas de treino intensas. Patrocínios de grandes marcas e partidas 
assistidas por milhões de pessoas no mundo todo. Em esportes 
tradicionais, como futebol e basquete, esses elementos fazem parte da 
rotina, mas ultimamente estão presentes também em outra área: os 
games. (CAPELAS, 2014). 
 

 As grandes competições, que movimentam grande parte do capital no mercado 

dos esportes eletrônicos, se destacam cada vez mais devido ao sucesso que estão 

fazendo. Como um evento digno de final de Copa do Mundo, estes torneios estão se 

tornando investimentos milionários por parte das empresas donas e parceiras dos 

jogos. No ano de 2014 por exemplo a empresa Riot Games, hoje uma das grandes 

responsáveis pela revolução no mundo dos videogames, realizou mais um mundial de 

League of Legends, jogo do qual é criadora, esta já é a 4ª edição do evento. Começou 

em 2011 com um pequeno projeto, onde toda a transmissão foi feita pela rede. 
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Figura 8: Arena League of Legends 
Fonte: oplayer2, online 

 

 A cada edição que passava o investimento aumentava e com isso mais fãs 

surgiam. No ano de 2014 a 4ª edição contou com o maior investimento até o momento 

nos esportes eletrônicos, tudo ocorreu no Estádio Sangam, que já foi palco de jogos na 

Copa do Mundo de 2002 da FIFA que foi realizada na Coréia do Sul. O evento contou 

com a partipação da Banda Imagine Dragons que criou uma música especialmente 

para o evento que se chama "Warriors", guerreiros. 

 O evento contou com um público recorde presente na categoria dos esportes 

eletrônicos e marcou na história que a cada ano que passa os videogames estão 

ganhando mais espaço na mídia e principalmente no mercado. 

  

 Oportunidades na indústria dos jogos é o que não falta, organizações famosas 

como a Nintendo, EA Games, Sony, Sega e outras estão buscando por profissionais. 

Não apenas na área de criação de jogos mas também para o suporte deles. Como na 

matéria publicada pela Abril onde diz que " Os cargos variam de posições mais 

administrativas a artes gráficas, passando por desenvolvimento de softwares, 

engenharia de sistemas e até tradução." (ABRIL 2014, online). Basta ter a língua 

Inglesa treinada. 
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 A matéria sobre os torneios do Jornal do Estado de SP afirma ainda que existe 

uma grande estrutura por trás das maiores equipes do Brasil. Empresas que as 

suportam com patrocínio e ajudam a manter os jogadores "equipados". 

  
O valor mostra a profissionalização dos eSports no País. Os quatro times que 
chegaram às semifinais do CBLOL em 2014, por exemplo, contam com 
patrocínios de empresas do ramo de tecnologia, como Nvidia, Razer e 
Kingston. "Gastamos entre R$40 e R$50 mil por mês com as nossas equipes", 
explica Arthur Curiati, fundador da paiN Gaming, time foi criado em 2011 e 
venceu o CBOLOL em 2013. Além dos patrocínios, a equipe é financiada com 
comissões das vendas de seus produtos personalizados, como camisetas e 
mouse pads, e com o dinheiro recebido por anúncios nas transmissões de seus 
jogos no Twitch. (CAPELAS, 2014). 
 

 O mercado está aquecido no país e pronto para receber novas equipes, e isto já 

é uma realidade, pois oportunidades para novos times não faltam. Os jogos são de 

fácil compreensão e basta apenas ao jogador de esforçar para se dedicar seu tempo 

para explorar o game assim como qualquer grande oportunidade em nossa vida. 

Treinamento e dedicação levam ao sucesso no futuro, basta ao indivíduo querer e 

lutar por seu objetivo. 

 "Esse mercado emergente pode render US$ 46 bilhões até 2016 no Brasil. O 

número é uma previsão da Riot Games Brasil, responsável pelo Moba (Multiplayer 

Online Battle Arena) "League of Legends"." (DIARIODONORDESTE, online) 

 Um bom ponto neste ramo é que como o jogo é algo "divertido" para muitos, 

pode-se dizer que juntou-se o útil ao agradável, porque ao junto lazer com trabalho a 

procura aumenta. Mas não é por isso que os esporte eletrônicos são vistos como 

brincadeira, pelo contrário, são levamos muito a sério e por isso grandes 

investimentos são feitos por empresas grandes no ramo eletrônico. 

 A procura das equipes por patrocinadores é muito grande, e para chamar a 

atenção de seus investidores deve-se mostrar resultados, vencendo campeonatos e 

claro a aceitação do público. 
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4 A CONTRIBUIÇÃO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS PARA O TEMA 

 

 

4.1 Novos públicos para as Relações Públicas 

 

 Com o surgimento de novas modalidades negócio e de investimentos, como os 

Electronic Sports, novos públicos surgem para serem explorados e suportados pelas 

Relações Públicas. Estes que tem o dever de, segundo o Parlamento Nacional de 

Relações Públicas, "diagnosticar o relacionamento das entidades com seus públicos e 

propor políticas e estratégias que atendam as necessidades de relacionamento das 

entidades com seus públicos". (CONRERP2, online). 

 Para Andrade (apud FRANÇA, 2004, p.41), o termo público é usado para 

designar um grupo de pessoas que: “a) Que enfrente um mesmo problema; b) Que 

reconheça a existência do problema; c) Que se organiza para fazer alguma coisa sobre 

o problema. Sendo assim, cabe a nós Relações Públicas cuidar desde ramo e auxiliar 

nossos potenciais clientes indicando o melhor caminho a ser seguido de forma 

transparente e por meio de estratégias de comunicação. 

 Para definir então estes públicos que iremos lidar, serão explicados quatro 

categorias de públicos seguindo Grunig ( apud FRANÇA, 2004, p.54):  

 A primeira categoria é definida pelo autor como não-público, da seguinte 

maneira: “O não-público, isto é, o grupo ao qual não se aplicam as três condições 

citadas para a constituição de um público. Diante de um não-público a empresa não 

exerce influência sobre ele, nem ele sobre a empresa”. 

Este público é considerado aquele que não conhece ou não se interessa pelo 

produto que a organização oferece ou vice-versa. No entanto, com uma boa campanha 

de marketing ou um trabalho de Relações Públicas pode-se transformar este público em 

um futuro público potencial para a mesma. 

Na segunda categoria estão agrupados aqueles a quem Grunig (apud FRANÇA, 

2004, p.54) denomina como: “Público latente: quando os membros de um grupo 

enfrentam um problema similar resultante da organização, mas não o detecta.”  
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Este público é aquele que se encaixa como potencial participante para o 

mercado, no entanto não sabe disso. Ele precisa de uma direção e orientação para 

perceber que o que ele precisa está próximo a ele e que ele é importante para o 

crescimento geral. 

Na terceira categoria Grunig (apud FRANÇA, 2004, p.54), reconhece a existência 

do terceiro grupo: ”Público consciente: quando o grupo reconhece o problema”.O 

público consciente é aquele grupo que sabe o que quer e onde procurar o que precisa. 

Pode-se dizer que é um público casual, faz parte do mercado potencial, mas não entra 

a fundo para, como por exemplo, opinar por melhoras ou indicar soluções para o 

crescimento da organização ou mercado. 

E, finalmente, Grunig (apud FRANÇA, 2004, p.54) relata a existência do quarto 

grupo, ou seja: “Público ativo: quando o público organiza-se para discutir e fazer 

alguma coisa sobre o problema”.O público ativo é considerado o mais importante neste 

mercado, pois é aquele que vivencia o problema e sabe o quê pode ser feito para 

melhorar e evoluir junto à organização. Segue abaixo, figura representativa adaptada 

da teoria de Grunig (1998). 

 

 

 
Figura. 9. Estágio de desenvolvimento dos públicos, conforme Grunig e Hunt,  
Fonte: adaptação, autor. 
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Assim sendo, para o mercado do Electronic Sports deve se seguir esta lógica. 

Suportar aqueles que lhe ajudam passando feedbacks sobre as empresas ou games 

criados ou que estão em desenvolvimento, ouvindo o que deveria melhorar ou mudar.  

Um grande exemplo disto são os jogos mais famosos de hoje em dia, como o 

League of Legends e World of Warcraft. As corporações descobriram que ao 

estabelecer mecanismo de troca de informação, ou seja, o modelo simétrico, com os 

jogadores, representando aqui a comunidade ativa, ou público ativo, e ao ouvir e fazer 

sempre que possível o que estes jogadores solicitavam, poderia haver contribuição 

para o aumento da qualidade dos próprios jogos. Os usuários do produto sabem o que 

poderia ser feito para melhorar o produto. 

Outro público são os que ainda não tem muito conhecimento sobre o mercado de 

jogos, aqui são representados como público latente. Deve-se despertar este grupo de 

pessoas com uma comunicação adequada e informativa sobre o quão importante os 

games representam hoje no cotidiano das pessoas, uma vez que passa desde 

desenvolvimento intelectual, de forma individual, até os grandes campeonatos que 

movimentam milhões em investimentos, de forma coletiva. 

O terceiro grupo que não se encaixa em nada, que são os “não-públicos”, pois 

não interferem em nada com o problema e o problema não entra na vida deles 

diretamente, porém como dito anteriormente podem se transformar em potenciais 

clientes para futuramente também se tornaram parte dos públicos principais, como 

ativos, latentes e conscientes.   

Por último, mas não menos importante, os conscientes, são aqueles que 

usufruem do produto ou até mesmo gostam de participar deste meio mas não entram a 

fundo do problema, talvez por falta de conhecimento ou interesse, mas por meio de 

trabalho direcionado de comunicação pode vir a se tornar ativo e ajudar ainda mais 

neste ramo dos games. 
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4.2 Uma proposta de participação 

 

 Para esta monografia foi realizada uma pesquisa no dia 19 de outubro de 2014 

buscando atingir o público-alvo atual dos esportes eletrônicos a aplicação desta foi 

para esclarecer de fato quem são os verdadeiros responsáveis pelo crescimento deste 

mercado e quais são as expectativas dos mesmos para com o mercado dos games. 

Foi postado na rede social Facebook a enquete a seguir e para ter um bom resultado 

final foram requisitadas cem (100) respostas sobre a mesma, 10 questões foram 

aplicadas, buscando preencher as dúvidas sobre o tema. 

 A pesquisa que é uma técnica de Relações Públicas, pode ser classificada 

como, segundo o site "Queconceito": 

A pesquisa é a busca de uma informação da qual não se tem nenhum 
conhecimento ou cujo conhecimento é limitado gerando assim duvidas em 
quem o tem e seu objetivo é averiguação das informações disponíveis sobre o 
tema da pesquisa a fim de se gerar uma nova informação que é agregada como 
conhecimento sobre o tema. 
 
Em outras palavras a pesquisa é a meio utilizado de se obter uma determinada 
informação seja esta vinda do interesse de um individuo como pessoa ou de um 
grupo ou comunidade especifico. Sendo assim existem distintos tipos pesquisa 
que basicamente são classificadas por seu objetivo, podendo ser este objetivo 
direto ou indireto.(queconceito, online). 
 

 Com este conceito podemos dizer que a pesquisa é de extrema importância para 

qualquer trabalho que deseje credibilidade em seu conteúdo. A aplicação da mesma é 

necessário para sanar qualquer dúvida sobre a hipótese aplicada. 

  

 Problema  

 

 Quem são os responsáveis por fomentar o mercado dos Esportes Eletrônicos?  

 

 Hipóteses 

 

 São jovens estudantes que para passar seu tempo no resto do dia jogam 

videogames para gastar o tempo que sobra. 
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 Pessoas de 20 a 30 anos de idade que participaram do boom dos consoles e 

hoje passam a diante seu gosto pelos jogos. 

  

 A maioria dos jogadores são aqueles que cursam algo na área de exatas, pois 

como já estão ligados ao ramo facilita o gosto. 

  

 Este público é basicamente composto por homens porque a maioria dos jogos 

são de algum tipo de "violência" para chamar a atenção desde mercado. 

 

 As pessoas jogam videogame apenas por diversão. 

 

 Uma pequena parte deste pública gostaria de ser um jogador famoso. 

  

 Todos que jogam videogames assistiriam partidas em uma arena, assim como 

no futebol. 

  

 Objetivo geral 

 

 Descobrir quem predomina neste mercado e se este público é realmente um 

potencial investidor neste ramo. 

 

 Objetivos específicos 

  

 Saber a média de idade deste público e sua escolaridade, incluindo sexo e 

ocupação. 

 Descobrir também a intensidade de interesse deste público para com o ramo 

dos esportes eletrônicos, explorando se o mesmo é um potencial investidor e 

semeador de informações para o crescimento do nicho dos jogos. 

 

 Metodologia da pesquisa 
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 A pesquisa realizada é do tipo exploratória em sua primeira etapa, pois tenta 

descobrir quem é este público que fomenta o mercado dos electronic sports. Já a 

segunda parte seria uma pesquisa descritiva, pois mede a relevância deste público 

para com o mercado.  

 O questionário foi aplicada na rede social Facebook e atingiu cerca de 100 

pessoas. 

  

4.2.1 Questionário aplicado 

 

 

 Pode-se concluir que na questão de idade, 75% do público base estão divididos 

entre 16 a 25 anos, o que demonstra tendência de crescimento desta modalidade de 

esporte e ampliação de público usuário. É um pouco estranho ao receber este 

resultado porque os consoles começaram a fazer sucesso nos anos 90 com a 

chegada do Atari, ou seja, a média de idade deveria ser maior.  No entanto a 

popularização demorou para chegar em nosso país devido a problemas com 
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exportação e o alto custo para transporte, então eram poucos os privilegiados com 

tal aparelho. Hoje com a modernização dos meios de transporte e comunicação as 

coisas estão mais fáceis e o custo benefício é melhor, assim a compra de aparelhos 

da nova geração não é tão problemática. 

 O grande divisor de fronteiras foi o Playstation 1, que segundo o site Brasilbgn 

foi lançado em 1995 nos EUA, e foi originalmente feito para ser um adicional ao 

Super Nintendo (2013, online). Até o ano de 2006 foram vendidas cerca 103 milhões 

de unidades. Com a chegada de seus sucessores e seu maior concorrente atual o X-

BOX o mercado ficou mais "acessível". 

 Uma pesquisa feita em 2011 pela Entertainmente Software Association mostra 

que:  

ao contrário do que muitos desavisados costumam presumir, videogame não 
deve ser taxado como “coisa de criança”. A média de idades dos jogadores 
norte-americanos ficou em surpreendentes 37 anos. 
Mais surpreendente ainda é o fato de que os jogadores com mais de 50 anos 
superam os com menos de 18, correspondendo a 29% e 18%, respectivamente. 
O restante do percentual (53) ficou para os que possuem entre 18 e 50 anos. 
 
Em relação ao gênero de quem anda jogando, foi descoberto que as mulheres 
correspondem a 42% e os homens a 58%, uma diferença até que bem 
equilibrada. O interessante é que as mulheres com mais de 18 anos 
representam 37% desse universo, enquanto os meninos de 17 anos ou menos 
correspondem a 13%. 
 
No mais, a pesquisa procurou entender mais este importante mercado, que 
gera mais de 25 bilhões de dólares para a indústria todos os anos. (gameworld, 
2011, online). 

 

 Percebe-se que os EUA tem uma diferença de 10 anos de em média do Brasil 

em questão de maior público consumidor , um dos grandes fatores que pode ter 

acarretado isto foi por grande parte dos consoles terem sido produzidos lá e para 

chegar em nosso país demorou mais para exportar e chegar a um preço acessível da 

maioria, pois a distribuição destes aparelhos não eram fáceis como hoje.
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 Das 100 pessoas que responderam 88% são do sexo masculino, algo meio que 

esperado para este mercado, pois assim como o futebol a introdução para o público 

feminino demorou um pouco para se iniciar. Com os videogames é o mesmo caso, 

talvez porque o público masculino seja mais "hardcore" em relação a jogos. Mas isso 

tudo é suposição pois não existe uma teoria concreta sobre o caso. 

 Pelo menos no Brasil é assim, pois nos EUA segundo um estudo realizado: 

A pesquisa do órgão, que representa a indústria de videogames no país, mostra 
que 59% dos norte-americanos jogaram algum tipo de videogame em 2013 e 
que 51% dos lares possuem pelo menos um console dedicado a jogos. Essas 
plataformas também mantêm a maioria no consumo de games, com 68% dos 
entrevistados dizendo que jogam em consoles. O segundo lugar ficou com os 
smartphones (53%) e os "dispositivos móveis" em terceiro (41%). 
 
O número de jogadores em jogos sociais cresceu 55% entre 2012 e 2013, 
aponta o relatório, e o número de pessoas que jogam em celulares aumentou 
22% no mesmo período. 
 
O estudo também aponta que a idade média do jogador de videogame nos EUA 
é 31 anos, e que a divisão entre gêneros é praticamente igual: 52% são 
homens e 48%, mulheres. 
 
No geral, foram gastos US$ 21,53 bilhões (R$ 47,86 bi) em games nos Estados 
Unidos em 2013. (Abril 2014, online). 
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 Aos poucos esta diferença vai acabando e quem sabe um dia não se iguale, 

pois videogames são feitos para se divertir. E  a segundo o artigo acima mostra-se 

que não importa o sexo o mercado está aquecido e pronto para receber mais 

investidores. 

 No Brasil, foi realizada uma pesquisa em escala maior pelo órgão IBOPE e 

segundo o estudo analisou-se um universo de 69,5 milhões de brasileiros. 

 "Do total de gamers, 31,5% são mulheres e 68,5% homens. Com a 

predominância de jogadores masculinos, não causa surpresa que os jogos preferidos 

sejam os de ação (66%), esportes (65%) e aventura (62%)." (IBOPE, 2012, online). 

 Como dito os jogos que mais chama atenção são de esportes e ação, ou seja 

não agradam tanto as mulheres e infelizmente ainda existe um certo preconceito com 

o sexo feminino em questão a jogar videogames, mas não é um caso generalizado. 

 

 A grande maioria, representada por 45% das respostas, mostra que estão com 

o ensino superior incompleto, ou seja, estão cursando alguma faculdade. Logo pode-

se dizer que é um público que acompanhou a evolução dos consoles e que cresceu 
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junto a melhor época dos videogames. Esta resposta completa o questionário 1, 

sobre idade. 

 Isto mostra também como o mercado ainda é "novo" e tende a evoluir ainda 

mais, abrindo espaços para ser explorado, pois depende muito da evolução 

tecnológica que por sua vez nunca para. A cada dia que passa mais e mais ideias 

são aplicadas e o mundo sempre está em constante mudança.  

 

 A grande maioria se destaca já dentro do ramo dos games, pois 63% estudam 

ciências exatas e tecnológicas, seguidos por 24% cursando ciências humanas e 

sociais. Com isso o nicho dos esportes eletrônicos só tende a crescer, pois com 

pessoas especializadas na área a lógica é de que estes profissionais vão buscar 

criar melhores tecnologias e gerações de videogames. 

 No Brasil o curso de Design de Games ainda é muito novo, apenas 1 ano de 

existência e faz um grande sucesso, pois é um mercado "pobre" de profissionais em 

ramo nacional. Com a chegada desta nova oportunidade vários brasileiros já 

almejam lugares em empresas internacionais. 
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 Um problema que deve-se considerar é que no Brasil os consoles demoraram 

para chegar, segundo o site Wikipedia: 

 A história dos video games no Brasil começou de forma tardia, a "Lei de 
Reserva de Mercado" proibia ou dificultava a importação de muitos 
eletrodomésticos ao Brasil (incluindo os video games), essa lei vigorou até o 
ano de 1984. Os poucos consoles que existiam no Brasil eram, geralmente, 
trazidos de contrabando ou por pessoas que viajavam para outros países, 
mesmo assim, eles eram muito caros e poucas pessoas tinham condições de 
pagar por um. 
 
O Atari 2600 foi o primeiro console a fazer sucesso no Brasil, graças as 
importações das redes de lojas Mappin e Mesbla, pouco depois a Canal 3 
Indústria & Comércio e Dynacom começaram a fabricar os primeiros cartuchos 
no Brasil, durante a década de 80 muitos clones de Atari também foram 
fabricados no país por companhias como CCE, Dactari, Dynavision, entre 
outras, o que ajudou a consolidar a plataforma Atari durante quase toda a 
década de 80. Também, na mesma época, a Phillips entrou com o Odyssey no 
mercado nacional, apesar de ser um concorrente direto do Atari, não obteve 
muito sucesso. (wikipedia, online) 
 
 

 As empresas no país que tiveram tal visão de investir no consoles assim que 

lançaram foram felizes, pois ganharam muito e cresceram. Outros tentaram copiar, ou 

pelo menos tentar criar aparelhos parecidos com o original para tentar participar ou 

disputar uma vaga no mercado. Não fizeram tanto sucesso quanto ao genérico mas 

acabaram ajudando na aceitação do mesmo. E com a produção de jogos dentro do 

próprio país ajudou a baratear os custos, facilitando sua aquisição. 

 E no ano de 2014 o portal de notícias G1 cita que " Número de videogames 

fabricados no Brasil cresce 92% em 2013" (globo.com, online), isso mostra ainda mais 

que a globalização dos consoles é uma realidade. O artigo segue dizendo que 

Em 2012, foram fabricadas 713 mil unidades de consoles, número que passou 
de 1,37 milhão no ano passado. 
As vendas de consoles fabricados no Brasil para os lojistas alcançaram US$ 
360 milhões, quase R$ 870 milhões, segundo cotação desta quinta-feira (13), 
em 2013. A Suframa não divulgou dados referentes aos anos anteriores. 
Atualmente são fabricados na Zona Franca de Manaus os videogames Xbox 
One e Xbox 360, da Microsoft, e o PlayStation 3, da Sony. 
Durante todo o ano de 2013 foram vendidas para as lojas mais de 1,36 milhão 
de unidades dos videogames em todo o país, com o mês de novembro o que 
mais teve venda de aparelhos, passando das 200 mil unidades. 
Com o faturamento de mais quase R$ 870 milhões, o setor de videogames 
passou o de PCs desktop (R$ 280 milhões em 2013), de câmeras digitais (R$ 
846 milhões em 2013), de monitores de computador LCD (R$ 279 milhões). 
(globo.com, online). 
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 Mostra então que o mercado nacional está crescendo ainda mais e já está 

buscando sua posição frente ao resto do mundo. E quem sabe não criamos nosso 

próprio console. 

 

 

 

 Maioria são estudantes, com 58,16%, como citado acima, mostra-se então que 

é um público jovem e tende a passar para outras gerações esta cultura gamer, pois é 

algo que fez parte de suas vidas e sua formação social. 

 Mas deve-se notar que 24,49% trabalham, ou seja, possuem uma idade 

estimada dentre os 25 anos e possivelmente pegou parte da primeira geração dos 

consoles. 

Entre as preferências, há também predominância do período da tarde para 
praticar a atividade. Vale lembrar que 39,4% dos jogadores têm entre 12 e 19 
anos, ou seja, muitos ainda estão em idade escolar.  
Mas existe também uma boa parcela de jogadores mais velhos com idades 
entre 25 e 34 anos, eles correspondem a 24,4% do grupo. Considerando os 
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gamers de todas as faixas etárias, o grupo se concentra na classe AB (49,8%)  
e C (45,2%). (IBOPE, 2012, online). 

  

 Como mostra a pesquisa do IBOPE ainda a maior parte é estudante, então é 

um público novo e pode-se manipular através de um bom trabalho de comunicação 

para se tornarem um potencial cliente no futuro.  

 

 

 

70% das respostas demonstram que o público que respondeu o questionário 

realmente gosta de videogames e pretende manter esta atividade. Dentro do mundo 

dos videogames existem grupos diferentes de jogadores, são eles os casuais, que 

apenas jogam de vez em quando e gostam de curtir o jogo  e tem aquele que são os 

jogadores hardcore que jogam o dia todo e buscam sempre estar no topo. Mas isso 

não é considerado quando se trata de amar os jogos, pois ambos gostam do que 

fazem e pretendem fomentar esta indústria até o fim de suas gerações. 
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 Os jogos ainda não deram motivos para serem odiados, pelo contrário, 

até hoje trouxeram muitos benefícios para a sociedade, mas tudo em excesso faz 

mal. E segundo o site "família" citam 8 pontos que devem ser observados em relação 

a crianças e jogos: 

1 – Melhor Pensamento e Raciocínio 
Com os diversos desafios que os jogos proporcionam, o pensamento 

lógico e o raciocínio são estimulados e se desenvolvem mais rapidamente. 
 
2 – Resolusão de Problemas 
Com o desenvolvimento do pensamento e raciocínio, os problemas são 

resolvidos de uma forma melhor, e as crianças começam a perceber que 
existem mais de uma solução. 

 
3 – Aprendizado de um Novo Idioma 
Como a maioria dos jogos possue como língua nativa o inglês ou japonês, 

o aprendizado destas línguas se apresenta de forma descontraída e natural. 
 
 
 
4 – Paciência 
De uma forma ou outra as crianças desenvolverão a paciência, pois os 

jogos possuem um longo caminho até o final. 
 
5 – Persistência 
Dependendo da “fase” do jogo que estão, elas terão que tentar inúmeras 

vezes aquele desafio. Terão que repetir várias vezes suas tentativas, e 
provavelmente até mudar de estratégia, até conseguir superar aquele nível. 

 
6 – Visão 
Algo fantástico que as crianças aprendem é sobre dois tipos de visão. Ao 

pensarem no objetivo final do jogo (visão global), como por exemplo derrotar o 
“chefão”, elas se dão conta de que precisam se concentrar em cada fase (visão 
específica), alcançando metas de curto e médio prazo, para cumprir uma de 
longo prazo. 

 
7 – Economia 
A grande maioria dos jogos, inclusive os não tão recomendados que 

possuem armas de fogo, ensinam as crianças o princípio da economia, onde é 
necessário poupar dinheiro, mantimentos, força, etc., para se alcançar o 
objetivo. 

 
8 – Aprender com a Derrota 
Uma das lições mais preciosas que as crianças aprendem com video 

game é o fato de que as derrotas não são fins em si mesmas. Mesmo com o 
desapontamento por não ter tido uma vitória, elas aprendem e buscam com 
mais afinco o sucesso. (familia, online). 

 

  

 Estes são os pontos positivos, ajuda e muito no desenvolvimento de todo ser, 

abre caminhos e melhora não só na formação intelectual da pessoa mas também da 
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formação social. No entanto, como tudo tem seu lado ruim, deve sim ser citado e 

explicado e segundo o site GNT: 

 
o uso descontrolado do jogo é o ponto negativo mais impactante: "O aspecto 
negativo é o uso sem limite. É importante que a família esteja atenta ao tipo e 
faixa etária dos games". E nada substitui o passeio na praça, o jogo de futebol 
ou o pique-esconde com os amigos. "O gasto calórico que existe dentro de um 
jogo de esportes de última geração não é igual ao que a criança faz jogando 
futebol, andando de bicicleta ou fazendo uma luta", (GNT, online.) 
 

 É um grande problema ver que as crianças estão trocando as brincadeiras de rua 

com seus amigos por algo que é "mecânico", no entanto saber administrar isso é muito 

importante para a família ou pessoal em sua volta. Pois a essência da infância não 

deve ser perdida.  

 

 

 Neste ponto ocorreu uma grande divisão entre os 5 mais famosos estilos de 

jogos, mas ainda se mantêm o MMORPG, como líder de público, com seus 64,21%, 

pois a origem dos grandes jogos como o World of Warcraft não deixarão de fazer 
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sucesso tão cedo. E como esse estilo de jogo é necessária uma grande interação 

coletiva com pessoas reais, a criação de grandes grupos é feita e a atração pelo 

mesmo é aumentada. Pois jogar com amigos ou fazer amigos dentro de um jogo 

online é uma das coisas mais comuns em nossa geração.  

 Almejar grandes objetivos e concluí-los juntamente a sua Guilda ou amigos é 

extremamente gratificante, pois você lutou por tal meta e a conseguiu, passou por 

dificuldades. 

 

 Aqui vemos que a parte de pessoas que jogam por lazer e pessoas que 

gostariam de profissionalizar é bem dividida, entre 29,29% que não e 27,27% que 

sim, e possivelmente em um futuro próximo os jogos possam se tornar algo mais 

marcante em nossas vidas. 

 E com o mercado aquecido no mundo todo, e recentemente no Brasil, isso 

tende a aumenta gradativamente, pois os jogadores e empresas envolvidas estão 
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lutando para oficializar a profissão gamer no país, assim como grandes nações 

fizeram, exemplo Estados Unidos. 

 

 

 Pode-se dizer que a realização de grandes eventos no Brasil seria uma boa 

escolha e que este mercado está pronto para crescer ainda mais. As pessoas que 

comprariam entradas para assistir partidas atingiram os 37,37% do total, mas ainda 

precisa-se conquistar os 21,21% do resto que não compraria. 
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 A grande maioria diz que sim, com 61,62% que os esportes eletrônicos deveriam 

se tornar um esporte oficial. Isto aumentaria e muito os investimentos na área e 

expandiria as oportunidades neste mercado de jogos. 
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4.2.2 Verificação dos resultados 

 

 Pode-se dizer então que com esta pesquisa a maior parte do mercado se 

interessa pelo tema e gostaria de vê-lo expandir. Muitos apostando a oficialização dos 

esportes eletrônicos como esporte. 

 Percebe-se também que é uma geração nova que atinge a idade média de 20 

anos e tem tudo para continuar propagando para as próximas que virão. Nota-se que 

maior parte do público é masculino e o estilo mais jogado é aquele que necessita de 

interação de muitas pessoas e organização. 

 Os 60% fazem parte da área da tecnologia e exatas que facilita o entendimento e 

gosto pelo mercado. Esta pesquisa ajudou a esclarecer dúvidas de campo e facilitou 

mostrando o caminho certo a ser seguido na aplicação de projetos de comunicação. O 

mercado brasileiro está aquecido e segue no caminho certo para crescer ainda mais no 

ramo dos esportes eletrônicos. Deve se investir cada vez mais pois, segundo vários 

dados coletados, não só nesta pesquisa mas sim em várias citadas, grande parte da 

população aderiu a cultura dos videogames. 

 Mostrou-se também que é algo benéfico para todos, desde criança até a idade 

adulta que jogar jogos ajuda no desenvolvimento mental e social destas pessoas. 

 Concluímos então que os esportes eletrônicos merecem essa chance de se 

tornar um esporte oficial. Se isso ocorrer nosso país aumentaria a verba distribuída para 

os atletas e suportaria ainda mais os eventos de jogos no país incentivando ainda mais 

a sua execução. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Partimos da criação dos consoles até o potencial mercado juntamente com a 

descoberta de novos públicos-alvo, cada capítulo foi essencial para demonstrar que 

desde sua existência os videogames e os jogos surpreenderam a todos com sua 

chegada ao mercado. Algo que era apenas um passa tempo entre dois jovens e que 

hoje é uma febre mundial, aquece o mercado e se torna um dos principais alvos para os 

grandes investidores. 

 Algo tão simples que se torna complexo ao envolver grandes competições, 

eventos internacionais que lidam com quantias enormes de dinheiro e chamam a 

atenção de multidões, fanáticos por games. Segundo os dados coletados através de 

artigos e a aplicação de um questionário, vimos que o público- alvo principal é um 

público jovem, ou seja, um público novo com pensamentos avançados de sua época. 

Uma geração conhecida como a geração digital, pois nascemos envolvidos em 

tecnologia, e a cada dia que passa mais coisas surgem para facilitar nossas vidas. 

 Infelizmente as vezes acabamos perdendo a verdadeira essência da vida, que é 

sair ao ar livre e observar as coisas simples em nossa volta, como o balançar das folhas 

nas árvores ao vento. Pois a tecnologia nos cerca cada vez mais e nós aderimos isso 

como algo normal. 

 Tem sim aqueles que sabem administrar tal situação, ligam o útil ao agradável. 

Pois saem de suas rotinas fechadas por máquinas para curtir com seus queridos em um 

lugar limpo de problemas. Hoje devemos saber lidar com estes avanços se queremos 

ser parte da sociedade moderna e avançada, a cada segundo que passa novas 

tendências são lançada e cabe a maioria selecionar e absorver o que é de melhor. 

 Os esportes eletrônicos estão ai para ficar e mostram não só com ações mas 

também com resultados que seu potencial é imenso e sua economia é forte. Países 

influentes na economia mundial já aderiram a esta nova modalidade e as levam muito a 

sério, pois sabem que isso ajuda no crescimento financeiro do mesmo, basta a nós 

abrimos os olhos para seguirmos juntos esta evolução. 

 Para este trabalho, as Relações Públicas, são essenciais para sua divulgação e 

crescimento, pois este mercado que possui tantos eventos de grande porte e utiliza de 
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meios de comunicação em massa precisa de cuidado de um especialista. Ainda mais 

com um público tão novo e pouco "modelado" para essa grande quantidade de 

conteúdo que a web nos proporciona. 

 As empresas que souberem administrar melhor todos estes elementos, de 

comunicação em massa e souber lidar com o público correto, ganhará destaque no 

mercado. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
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