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_O fim do estereótipo 
do gordinho nerd

Em meados dos anos 2010, possivelmente presenciamos uma morte. 
Miguel era um jovem garoto que adorava ficção científica, fantasia 
medieval e passava muitas horas jogando games, dedicando-se até 
dominar os jogos mais difíceis. Ele conhecia tudo sobre o assunto e, 
se pudesse, só faria isto da vida. Mas ninguém percebeu a sua partida. 
Continuamos falando sobre ele toda vez que o assunto é um típico 
gamer. Não raramente, ele surge como público-alvo de campanhas 
de comunicação de marcas não-endêmicas 1 , orientando a produção 
e a comunicação de mercadorias e serviços para indivíduos que 
supostamente são como ele.

Miguel é o nome que demos ao nosso estereótipo gamer, uma imagem 
socialmente construída a partir da crítica ao hábito exagerado do 
consumo de jogos digitais por crianças e adolescentes. Essa imagem 
foi reforçada pela própria indústria de jogos digitais, quando, na 
segunda metade dos anos 1980 e até o fim dos anos 1990, posicionou 
seus produtos para esse público e o tratou de forma diferenciada 
dos jogadores de PC, que justificavam o uso do equipamento para 
outros fins que não somente o entretenimento, servindo também 
para trabalhar e estudar (KENT, 2001).

Essa diferenciação perdurou por muito tempo e só começou a ser 
combatida quando os aparelhos de videogame que utilizavam CD 
surgiram. A partir daquele momento, eles também poderiam ser 
utilizados para ouvir músicas e para assistir a alguns filmes, por 
exemplo. Mas foi só com o uso difundido da internet, quase nos 
anos 2000, que os consoles conquistaram utilidades mais práticas, 
envolvendo navegação, pesquisas e consumo de produtos e serviços. 
Atualmente, por meio da Pesquisa Game Brasil (PGB), sabe-se que 
os hábitos de consumo de mídia dentro de videogames são bem 
mais variados: 47,9% do público afirma que utiliza o aparelho para 
ouvir música, assistir a séries ou filmes, fazer leituras, etc. (BLEND 

NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX, 2020).

Não foi só o uso do console que ganhou variedade de aplicações. 
Os computadores pessoais também se tornaram mais úteis para 
uma série de atividades cotidianas, como comunicação, consumo, 
entretenimento, pesquisa e compartilhamento público dessas 
experiências, especialmente por conta da internet (JENKINS, GREEN 

e FORD, 2014). A multiplicação do alcance e do compartilhamento 
de informações depois da Web 2.0, bem como a propagação do 
uso dos smartphones, permitiu um cenário de grande produção e 
consumo de mídia, incluindo de jogos digitais.

1 A expressão “não-endêmico” é bastante utilizada na indústria de jogos digitais, referindo-se às marcas que atuam dentro da 

indústria ou do mercado de games, mas que não fazem parte direta da cadeia de produção, distribuição ou de valor. Um exemplo 

disto seria um determinado banco patrocinando uma partida de eSports. Dentro dessa lógica, o banco seria uma marca não-

endêmica, pois não participa diretamente da produção de jogos
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Hoje, os games se mostram um hábito muito presente na vida da maioria 
dos brasileiros, com a estimativa de que mais de 115 milhões de brasileiros 
consumam a mídia com frequência semanal (BLEND NEW RESEARCH, ESPM, 

SIOUX, 2020). Ora, com tantos jogadores ativos no país, parece ingênuo 
imaginar que quase três quartos da população brasileira seja constituída de 
Miguéis. Isso significa que nosso estereótipo envelheceu e, provavelmente, 
já esteja morto. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é entender se as características do 
estereótipo gamer condizem com o atual comportamento do consumidor 
de jogos digitais no Brasil, utilizando-o como ponto de partida para levantar 
outros perfis de consumo de games em nosso país. Para deixar evidente, 
partimos da hipótese de que o gamer (ou, como viremos a especificar, o 
Hardcore Gamer):

1) é jovem;

2) conhece muito sobre games;

3) considera jogos digitais como
    a sua principal forma de diversão;

4) joga muito em todas as plataformas. 

Em contraposição, o Casual Gamer (um perfil que especificaremos 
mais à frente) é uma antítese deste anterior. Neste e-book, portanto, 
apresentaremos o raciocínio central para esse questionamento e 
levantaremos hipóteses para novos perfis de consumidor, que procurem 
representar mais precisamente o gamer contemporâneo brasileiro.
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_A investigação
   da PGB sobre
     a veracidade    
      dos fenômenos
O método para investigar o perfil do jogador brasileiro se inicia como 
aquele tradicionalmente utilizado pelo marketing, que emprega 
segmentações demográficas, geográficas e comportamentais (KOTLER 

& KELLER, 2012, pp. 214-230). No entanto, para observar se o estereótipo 
gamer é condizente com o comportamento real do consumidor, a 
PGB dispõe de uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, muito 
significativa: “você se considera um gamer?”

Basta aos entrevistados responderem “sim” ou “não”. A partir disto, 
as respostas são segmentadas entre dois perfis: quem respondeu 
sim é considerado um Hardcore Gamer, e quem respondeu não é 
considerado um Casual Gamer. Essa separação é, então, comparada 
com outros comportamentos (como seu tempo e frequência em 
jogos digitais, bem como alguns aspectos do seu repertório cultural, 
midiático e de consumo), para notarmos se tais hábitos realmente 
condizem com a percepção que o entrevistado tem de si mesmo 
como gamer.

Mas o que significa ser gamer? É alguém que joga muito videogame? 
Ou, mais que isso, é uma espécie de título dado a alguém que detém 
muita experiência e conhecimento em jogos digitais? Se eu usar uma 
camiseta de um personagem famoso dos games, ou ainda tatuá-lo 
em uma parte do corpo, poderia ser considerado um gamer? Para 
este instante de nossa investigação, basta entendermos que este 
termo representa um espaço identitário, simbólico, vinculado ao 
consumo de produtos, serviços e mídia relacionados às produções 
da indústria dos jogos digitais. Propositalmente, a PGB não define ao 

entrevistado o que significa a palavra gamer. Cabe a ele interpretar o 
termo, seguindo seus próprios valores e repertório cultural, para dizer 
se acredita ou não em seu enquadramento a essa ideia.

É preciso ressaltar que os termos hardcore e casual surgiram como 
jargões da indústria e do consumo, induzindo-nos a entender que o 
Hardcore Gamer, o núcleo duro dos consumidores de jogos, são a 
base do estereótipo comum do “gordinho nerd” a que nos referimos 
anteriormente. Enquanto isso, o Casual Gamer retrata o novo público 
consumidor de jogos digitais de smartphones, que supostamente 
gosta de jogos simples, rápidos e, ainda que os consuma, não encara 
os games como uma fonte de entretenimento importante dentro 
dos seus hábitos – uma construção explorada (e testada) através do 
método de Juul (2010), que veremos a seguir. A fim de entender se essa 
imagem condiz com os dados coletados em pesquisa, apresentaremos, 
a partir deste instante, alguns resultados da PGB 2018, 2019 e 2020, 
observando-os comparativamente e realizando cruzamentos com 
algumas características demográficas dos respondentes.
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A PGB existe desde 2012 e sempre procurou mapear o perfil do gamer brasileiro. Ao longo dos anos, a quantidade de entrevistados aumentou, e 
as dúvidas também. Nos últimos três anos (de 2018 até 2020), muitos pontos se consolidaram em termos de comportamento, como as mulheres 
sendo importante parte do público consumidor, a popularização dos smartphones e o rápido crescimento dos eSports, por exemplo. No entanto, 
conforme apontaremos a seguir, analisaremos apenas seis conjuntos de perguntas neste estudo. Em todas nossas análises, consideramos as 
características apresentadas na Tabela 1.

Fonte: elaborada pelos autores.  

_Características e
 limitações metodológicas

Aprox. 3000 na PGB 2018 e PGB 2019; Aprox. 6000 na PGB 2020.

As pesquisas acontecem entre os meses de fevereiro e março. Em 2020, a pesquisa foi aplicada antes 
do período do isolamento social. Portanto, seus resultados não são afetados por supostas variações de 
comportamento que vieram a acontecer por conta do fenômeno.

Os painéis têm enfoque na classe A, B1, B2 e C1, pois assume-se que o consumo de jogos digitais é um 
entretenimento caro para a maioria da população e, por isso, concentrado nas classes mais altas.

Limitações metodológicas impossibilitam a entrevista de menores de 16 anos, neste método; Há uma baixa 
quantidade de entrevistados com idade maior de 54 anos, cujas respostas, quando surgem, são somadas à 
categoria “35 a 54 anos”, formando o grupo “acima dos 35 anos”, um alcance de idade que é muito amplo, mas 
parece não impactar resultados de análise para as necessidades atuais da pesquisa.

Pesquisa quantitativa através de um questionário
estruturado e aplicado digitalmente.Método de coleta

Quantidade de 
respondentes

Tabela 1 - Características da PGB e limitações metodológicas

Período de aplicação
do questionário

Classe social

Idades
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Para investigar se Miguel está realmente morto, analisamos seis 
conjuntos de perguntas da PGB. Recuperando respostas das edições 
de 2018, 2019 e 2020, estudamos profundamente os dados atuais e 
históricos desses estudos. As questões foram:

_Investigação:
O estereótipo está morto?

1) Tem o hábito de jogar jogos eletrônicos? Trata-se de uma 
simples resposta do tipo sim / não. A ideia é verificar se o 
entrevistado reconhece o jogo eletrônico como algo presente 
em seu cotidiano;

2) Você é um Hardcore Gamer ou um Casual Gamer? Este 
é o método de Juul (2010), com algumas adaptações. 
Questiona-se sobre o tema preferido de jogo, conhecimento 
em games, nível de dificuldade preferido, dedicação dirigida 
ao consumo de jogos digitais e investimento realizado em 
games. O objetivo desta questão é, de modo direto, identificar 
se o estereótipo do gamer converge com o comportamento 
do jogador;

3) Qual é a sua plataforma preferida? Ainda que a PGB seja 
mais ampla na apresentação das plataformas, aqui observamos 
em profundidade as três principais: Consoles ou aparelhos 
de videogame, como Playstation 4, Xbox One, Nintendo 
Switch, etc.; Computadores, como desktops de marca, PCs 
personalizados, laptops, iMacs, all-in-one, etc.; e Smartphones, 
independente de marca ou geração. Trata-se de uma resposta 
única, na qual o respondente elege apenas uma delas como 
sua preferida para consumir games;

4) Qual é a importância do jogo digital dentro dos seus 
hábitos de entretenimento? O respondente pode escolher 
entre “o game não está entre minhas principais formas de 
diversão hoje”, “o game está entre, mas não é a minha principal 
forma de diversão hoje” ou “o game é a minha principal forma 
de diversão hoje”, em uma resposta de alternativa única. A 
intenção dessa pergunta é comparar a percepção do jogador 
sobre si mesmo (seguindo sua autodefinição como um 
hardcore gamer ou um casual gamer) com a importância dos 
games no seu cotidiano;

5) Com qual frequência os jogadores jogam games? Os 
entrevistados podem escolher uma entre cinco categorias de 
frequência de jogo que organizam a atividade por número de 
sessões em uma semana. O objetivo é verificar quantas vezes 
o jogador consome seus jogos e notar se existem diferenças 
deste hábito em relação à sua plataforma preferida, seu sexo, 
sua idade, etc.;

6) Qual é a duração média de cada partida? Entrevistados 
escolhem uma entre seis categorias que organizam uma partida 
em intervalos de tempo que vão de 30 minutos até 6 horas. De 
maneira semelhante à questão anterior, o objetivo é verificar 
a duração das partidas e a possível existência de diferenças 
deste hábito em relação a outras variáveis de segmentação, 
como plataforma, sexo, idade, etc.
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Além de analisarmos comparativamente cada uma das questões entre 2018 e 2020 sob o total de respostas dadas, também observamos as 
variações de resultados para cada uma destas perguntas sob cinco variáveis de segmentação (Tabela 2):

Fonte: elaborada pelos autores.  

Categorizado, segundo o Novo Critério de Classificação Econômica do Brasil 2 , entre as categorias A/B1, cuja 
renda média familiar é de R$25.554,33 e R$11.279,14 respectivamente; B2/C1, com R$5.641,64 e R$3.085,48; e C2/
DE, com R$1.748,59 e R$719,81.

Separado entre homens e mulheres.

Organizado nos seguintes grupos de idade: de 16 a 24 anos, de 25 a 34 anos e de 35 a 54 anos. Esta 
classificação segue as características e limitações metodológicas previamente apresentadas.

Apesar de a PGB observar diversas plataformas, neste estudo, nos concentraremos nas três de maior consumo: 
Consoles, Computadores e Smartphones

A mais significativa das variáveis de segmentação para esta investigação. Jogadores que responderam sim à 
esta pergunta foram considerados (hipoteticamente) como Hardcore Gamers. Enquanto isso, aqueles que a 
responderam de forma negativa, foram classificados (hipoteticamente) como Casual Gamers. Essa construção 
é, então, colocada em xeque por outras perguntas sobre hábitos de consumo. Nossa intenção é validar se a 
percepção de si consiste com o comportamento observado.

Sexo

Classe Social

Tabela 2 - Variáveis de segmentação PGB analisadas

Idade

Plataforma preferida

O jogador se considera 
um gamer?

2 Cf. ABEP. Critério Brasil 2020. Disponível em <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Último acesso em outubro de 2020.
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Observando a compilação realizada na Tabela 3, percebe-se que o 
hábito de jogar jogos digitais está muito presente em toda a população 
brasileira, com uma média de 71% dos entrevistados apresentando o 
hábito de consumir games entre 2018 e 2020.

A seguir, na tabela 4, veremos os principais resultados da análise sobre 
os hábitos de jogar em diferentes segmentações. Em análises futuras, 
manteremos esta forma de organização e apresentação, adicionando 
a segmentação gamer (se reconhecer ou não como tal). Este ponto 
não foi adicionado neste instante pois a questão sobre o respondente 
possuir ou não o hábito de consumir jogos digitais é anterior à questão 
de ser gamer e, portanto, não há, até este instante, uma divisão deste 
comportamento.

_Tem o hábito de jogar
    jogos eletrônicos?

Fonte: elaborada pelos autores.  

Tem o hábito de jogar
jogos eletrônicosANO

MÉDIA

2018

2019

2020 73,4%

66,3%

75,5%

71,7%

Tabela 3 - Percentual da população que tem o hábito de 
jogar jogos eletrônicos (de 2018 a 2020)
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Análise parcial: não há como negar que o hábito de jogar jogos digitais está presente no cotidiano de todos os brasileiros. Mas alguns resultados 
começam a dar indícios de segmentações maiores entre os consumidores. Já percebemos que: (a) os homens não são os únicos a gostarem 
de games, com importância crescente das mulheres nesse território de consumo; (b) que a idade dos jogadores é bastante variada, não se 
tratando de um hábito presente apenas na vida dos mais jovens; e (c) que a classe social tem, aparentemente, um importante papel em termos 
de acessibilidade aos jogos, mesmo que não seja um impeditivo para o consumo de games.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Fonte: elaborada pelos autores.  

Mais mulheres respondem que possuem o hábito de jogar do que homens. A base de respondentes é mais 
feminina, porém a proporção de respostas de cada sexo em relação à base total de pessoas que jogam 
reafirma que as mulheres estão bastante presentes nos games. Afinal, proporcionalmente, temos 54% das 
mulheres afirmando que têm o hábito de jogar versus 46% dos homens com este costume. Em análise, como 
o hábito de jogar é muito presente na população, esses valores provavelmente se relacionam com a proporção 
da população brasileira em geral, mais feminina. Ao mesmo tempo, indica que as mulheres estão bastante 
presentes nos jogos digitais, colocando em xeque o estereótipo do jogador homem.

O hábito de jogar é bastante evidente em todas as camadas da população brasileira. No entanto, quanto 
maior a classe social, mais presente é este hábito. Provavelmente, o custo da estrutura necessária para jogar 
é um dificultador e, por isso, enxergamos a relação do consumo de games com a classe social. Ainda assim, a 
alta presença de jogadores nas classes C2/DE (o menor valor registrado foi 54,9% em 2019) demonstra que a 
população em geral tem acesso aos jogos digitais, e que o hábito é bem difundido em seu cotidiano.

Em 2018 e 2019, a faixa dos 25 a 34 anos demonstrou de modo bem forte o hábito de jogar, sendo o grupo 
mais relevante entre as categorias. No entanto, em 2020, notou-se que quanto mais jovem, mais aquele 
entrevistado era ligado aos jogos. Ainda assim, pode-se perceber que o hábito de jogar está muito presente 
em todas as faixas etárias, com os valores menos expressivos (acima dos 35 anos) ainda bastante relevantes 
(65,3% em 2020).

Sexo

Tabela 4 - Análise sobre o hábito de jogar em diferentes segmentações

Classe social

Idade
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De qualquer modo, a intenção de Juul (2010) era marcar um fenômeno 
que acontecia na época, envolvendo duas partes fundamentais do 
consumo de games. Em primeiro lugar, os jogos, especificamente 
aqueles novos tipos de jogos digitais, que diminuíam a barreira do 
conhecimento necessário para a interação, já que deixavam de exigir 
elementos que muitos games costumavam cobrar de seus jogadores 
– o “conhecimento da história dos videogames”. Isto se torna claro 
quando analisamos os padrões de controle de certos jogos: os games 
de tiro em primeira pessoa, por exemplo, exigem que o jogador esteja 
bastante confortável com a locomoção pelas teclas WASD do teclado 
em conjunto com o uso do mouse para mirar e atirar; ou, ainda, a 
necessidade de empregar os dois direcionais analógicos dos joysticks 
para movimentar o personagem e a câmera separadamente, em jogos 
em terceira pessoa. 

Ao invés de cobrarem tais conhecimentos e habilidades motoras, 
esses novos jogos exigem atividades mais intuitivas, como o 
movimento corporal de bater em uma bola de tênis com uma raquete 
para realizar exatamente a mesma ação dentro do jogo. Nesse caso, o 
complexo pressionar de botões, que deve ser aprendido e dominado 
antes de ser utilizado de forma efetiva, é deixado para trás. Enquanto 
isso, diversos jogos de smartphone demandam de seus jogadores 
basicamente duas atividades, feitas apenas com um dedo: clicar e 
arrastar. 

1) Jogos com interfaces miméticas, ou seja, em que o jogador 
interage com o sistema a partir dos movimentos de seu corpo.  
Na época, aparelhos como o Nintendo Wii e jogos como Dance 
Dance Revolution e Rock Band estavam no auge. Uma década 
depois, ainda produzimos e consumimos jogos desse estilo, 
considerando alguns títulos do Nintendo Switch ou a franquia 
Just Dance, por exemplo; 

2) Jogos digitais facilmente baixáveis pela internet. 
Esses games costumam ter partidas curtas e, geralmente, “não 
exigem um íntimo conhecimento da história dos videogames 
para serem jogados” (JUUL, 2010). Em atualização, poderíamos 
mencionar aqui muitos dos jogos recentes para smartphones, 
mas essas características não são exclusivas da plataforma. 
Hoje, elas também estão presentes em consoles de videogame 
e no PC, ainda que jogos desse estilo não sejam os mais 
reconhecidos quando falamos dessas plataformas.

Em 2010, Jesper Juul, um game designer e pesquisador dinamarquês, 
publicou um livro chamado “A Casual Revolution”, em que discutiu 
o alvorecer de novos tipos de jogos tidos como casuais. Naquele 
instante, esses games seguiam dois tipos de tendências:

_Você é um Hardcore
    ou Casual Gamer?
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Em segundo lugar, estes novos modelos de jogos deixavam de exigir 
dos jogadores a dedicação e o tempo que muitos games de PC e 
Consoles pediam até então. Em outras palavras, era possível jogar por 
poucos minutos e obter progresso. 

Finalmente, em terceiro lugar, não devemos desconsiderar 
outros fenômenos contextuais, como: (a) a portabilidade e a 
multifuncionalidade dos smartphones que permitiram o consumo 
de games em qualquer lugar, a qualquer instante; (b) o avanço da 
velocidade e dos serviços de internet que permitiram baixar e jogar 
games cada vez melhores via browser, ou ainda jogar online de 
maneira ágil e portátil; e (c) a difusão das ferramentas de criação de 

games que ficaram cada vez mais acessíveis e populares, pulverizando 
não apenas o consumo de jogos, mas também a sua produção. Esses 
fatores foram muito importantes para o aparecimento de um suposto 
novo tipo de jogador: o Casual Gamer. 

Dessa maneira, Juul (2010, p. 8) apresenta o estereótipo identificável 
que temos de um jogador hardcore: aquele que demonstra “uma 
preferência por ficção científica, zumbis e ficções de fantasia, já jogou 
uma grande quantidade de jogos digitais, investiu muito tempo e 
recursos jogando jogos e gosta de games difíceis” (tradução nossa)3. 
Em comparação, o jogador casual tem o estereótipo oposto: gosta de 
fantasias positivas e agradáveis, tem pouco tempo para jogar e gosta 
de experiências fáceis.

A proposta do estudo de Juul era comparar os estereótipos com os 
dados de pesquisa, para saber até que ponto essa imagem condizia 
com a realidade. A seguir, na Tabela 5: (a) separamos os pontos que 
foram apresentados aos respondentes da PGB seguindo o método 
do autor, com alguns ajustes para se adequar a realidade brasileira; 
(b) segmentamos as respostas do público que afirmou ser gamer 
(portanto, hardcore) do público que afirmou não ser gamer (portanto, 
casual); (c) somamos as respostas que concordaram (parcialmente 
ou totalmente) com as afirmações feitas; (d) traçamos uma média 
dos três últimos anos de respostas (PGB2018, PGB2019 e PGB2020); 
e (e) fizemos uma análise desse resultado. O objetivo deste estudo é 
observar quais pontos do estereótipo gamer são condizentes com o 
comportamento e gostos dos indivíduos que afirmaram se identificar 
com esta ideia. 

3 No original: “There is an identifiable stereotype of a hardcore player who has a preference for science fiction, zombies, and fantasy 

fictions, has played a large number of video games, will invest large amounts of time and resources toward playing video games, 

and enjoys difficult games” (JUUL, 2010, p. 8).
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Fonte: elaborada pelos autores.  

HARDCORE CASUAL

Resultado

TEMA

Média dos
últimos 3 anos

de concordância

Média dos
últimos 3 anos

de concordância

Gosto de jogos com  ficções leves, 
agradáveis, coloridas e animadas 84,3%

74,2%

77,9%

86,1%

41,8%

91,5%

70,4%

72,2%

56,4%

58,9%

77,0%

41,3%

26,4%

49,3%

42,8%

83,8%

24,9%

33,0%

15,6%

18,9%

Gosto de jogos com ficções 
emocionalmente negativas, como ficção 

científica, vampiros, fantasia e guerra

Conheço muito sobre jogos digitais

Conheço diversos jogos digitais 
diferentes

Não gosto de jogos que sejam 
muito difíceis

Gosto de jogos que desafiem minhas 
habilidades / conhecimento

Invisto muito de meu tempo  em 
jogos digitais

Gostaria de investir mais de meu 
tempo em jogos

Invisto muito de meu dinheiro em 
jogos digitais

Gostaria de investir mais de meu 
dinheiro em jogos

CONHECIMENTO

DIFICULDADE

DEDICAÇÃO

INVESTIMENTO

Ficções leves vão bem com todos os jogadores. Mas os hardcore demonstraram mais preferência. Fica claro 
que o jogador hardcore gosta de fantasias e histórias em geral. Ainda que as ficções negativas tenham uma 
afinidade maior com o público, os dois tipos apresentados se demonstram interessantes para este perfil. Além 
do mais, nota-se uma afinidade significativa dos Casual Gamers com essas ficções negativas, com quase 
metade da população interessada. Não por acaso, temos vistos mais produtos midiáticos que abordam temas 
como vampiros, fantasia medieval, super-heróis, etc. Se, no passado, isto era uma particularidade de gosto, o 
cenário parece estar se alterando.

O hardcore acredita que conhece muito sobre jogos digitais, enquanto o casual acredita que não os conhece 
tanto assim. Porém, 3 em cada 10 jogadores casuais ainda dizem conhecer muito sobre games.

O hardcore tem a percepção que conhece jogos variados. Metade dos casuais também.

Conhecer muito sobre games parece ser um requisito para se identificar como Hardcore Gamer. Portanto, é 
esperado que esse tipo jogador tenha uma resposta semelhante a esta. Curiosamente, o Casual Gamer admite 
que não sabe muito sobre jogos, mas uma parte significativa deles aponta que conhecem muitos títulos 
diferentes. Portanto, apesar de não ser um consumidor demasiadamente dedicado ao hábito, não é ignorante 
em relação àquilo que consome.

A maior parte dos jogadores gosta de ser desafiado. Ainda que exista uma preferência um pouco maior por 
desafios por parte do Hardcore Gamer, todo jogador gosta de ter suas habilidades testadas.

Jogos são máquinas de medir competências e, intuitivamente, é isso que os jogadores procuram: um desafio 
interessante, adequado às suas capacidades.

A maioria dos hardcore afirma que investe muito tempo em jogos digitais, e gostariam de investir mais. 
Contrariando o perfil, 3 a cada 10 hardcore acham que não investem muito tempo em games, e a mesma 
proporção sequer gostaria de se dedicar mais. 

Assim como o conhecimento sobre jogos, a dedicação em tempo aos jogos digitais também é um quesito 
identitário importante para o Hardcore Gamer. A surpresa está naqueles outros 30% dos hardcore que 
apontam que não dedicam tanto tempo quanto gostariam, ou que sequer gostariam de se dedicar mais. Isto 
provavelmente acontece porque parte significativa do público hardcore é adulto, economicamente ativo, com 
menos tempo disponível, e reconhece que não é possível se dedicar mais do que é feito hoje. 

Ao mesmo tempo, temos aproximadamente 30% dos Casual Gamers que querem investir mais de seu tempo 
em games. Isso também pode indicar um jogador casual que até gostaria de se dedicar mais, mas atualmente 
não pode.

Metade dos hardcore acredita que investe muito dinheiro em jogos, e metade deles gostariam de 
investir ainda mais.

É curioso notar que 2 em cada 10 jogadores casuais gostariam de investir mais do seu dinheiro em 
games também.

Dinheiro sempre é um assunto sensível, ainda mais quando notamos que o consumo de jogos digitais 
é muito caro para a maioria dos brasileiros. Ainda assim, a paixão pelos games fala mais alto para os 
hardcore, que aparentemente consideram ter um bom investimento em games.

Tabela 5 - O “método de Juul” aplicado à PGB: resultados quantitativos e análise
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Análise parcial: aqui, fica evidente que o estereótipo gamer tem 
alguma sustentação no comportamento do jogador. De fato, os 
Hardcore Gamers gostam mais das ficções negativas, apontam que 
conhecem mais sobre jogos digitais, que se dedicam ao hábito e 
que investem mais do seu dinheiro em games. Dentro dos atributos 
avaliados, apenas a dificuldade do jogo se mostrou pouco relevante 
entre os perfis.

O estereótipo do Casual Gamer parece condizer com a autopercepção 
dos próprios jogadores: gostam de ficções positivas, conhecem 
menos sobre jogos digitais, dedicam-se menos e gastam menos do 
que o Hardcore Gamer. Mas são as diferenças desses percentuais que 
chamam a atenção. Quase metade dos Casual Gamers gostam de 
ficções negativas e acreditam que conhecem muitos jogos diferentes. 
Ao mesmo tempo, 1/3 deles gostaria de se dedicar mais aos games. 
Hipoteticamente, segundo os cálculos da PGB2020, este terço da 
população Casual Gamer equivale a aproximadamente 26 milhões de 
brasileiros (BLEND NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX GROUP, 2020). Isto não é 
exatamente um nicho de mercado.

Ao mesmo tempo, gostar de ficções negativas, conhecer muito sobre 
jogos digitais e investir muito tempo em games não é verdade para 
1/3 dos Hardcore Gamers – ou seja, segundo a PGB2020 (ibidem), 
aproximadamente 13 milhões desses jogadores não se identificam 
exatamente com este estereótipo. 

O preço ainda é uma barreira para o consumo, visto os percentuais 
abaixo da média sobre o gasto com games. Mas isto parece ser uma 
verdade para várias mercadorias e serviços no Brasil, infelizmente.
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_Qual é a sua
  plataforma preferida?

De acordo com a Tabela 6, o gosto dos jogadores em relação às 
plataformas tem migrado ao longo dos anos. Enquanto os fãs de 
PC se mantêm aparentemente estáveis, a base de fãs de consoles 
tem caído nos últimos anos, perdendo espaço para os smartphones. 
Existem vários fatores que podem impactar esse movimento, mas é 
possível que o principal deles seja o momento de transição da geração 
dos consoles: no fim de 2020, teremos o lançamento do Xbox Series 
X e do PlayStation 5, o que pode ter causado um hiato de interesse 
em aparelhos que passam pelo final de seu ciclo de vida. De qualquer 
modo, se a imagem do consumidor de jogos digitais se resume 
a alguém que adora jogos de videogame, de PC e das produções 
milionárias da grande indústria, temos um importante indício de que 
o interesse pelo jogo digital migrou de plataforma – ainda que o 
faturamento se mantenha principalmente na indústria dos Consoles 
(BLEND NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX GROUP, 2020).

Esse resultado fere gravemente o senso comum de que o gamer 
prefere as superproduções milionárias da grande indústria de jogos 
digitais presentes no Console e no Computador. Por isso, a partir 
desse instante, vale separar os respondentes da Pesquisa Game 
Brasil utilizando sua segmentação demográfica e, também, sua 
autopercepção sobre serem hardcore gamers ou casual gamers. A 
intenção dessa organização é encontrar indícios de variações nas 
respostas para testar a possibilidade de que o jogador casual é 
alguém que está exclusivamente nos smartphones e que, por conta do 
volumoso consumo nessa plataforma, pode alterar as médias globais 
de consumo de jogos digitais.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Ano

2020 Computador 3707 14,2%

13,8%

2020 Console 3707 19,9%

24,0%

2020 Smartphone 3707 52,0%

47,0%

2019 Computador 1784 12,8%

2019 Console 1784 26,5%

2019 Smartphone 1784 45,3%

2018 Computador 1820 14,5%

2018 Console 1820 25,7%

2018 Smartphone 1820 43,6%

Plataforma Base Respostas PGB Média
(PGBs 2018-2020)

Tabela 6 - Média geral de preferência por plataforma
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_Hardcore vs Casual:
     Consoles

Pela Tabela 7, nota-se que, ao longo do tempo, há um crescente desinteresse sobre os jogos de console, tanto entre os Casual Gamers quanto 
entre os Hardcore Gamers. Possivelmente, isto ocorre por conta: (a) da fase de transição de geração das plataformas; (b) do crescimento do 
consumo de eSports em PC; e (c) da popularização de jogos de sucesso no smartphone. No entanto, precisaríamos de mais pesquisas para 
investigar se isto se trata de um fenômeno isolado, de um instante que vivemos, ou de uma tendência.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Ano

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Plataforma

Casual

Casual

Casual

Hardcore

Hardcore

Hardcore

Base

2504 17,0% 57,8%

1198 19,0% 48,2% 52,8%

1211 20,2% 52,5%

1203 25,7% 41,9%

586 41,8% 51,8% 43,8%

440 40,0% 37,7%

Respostas
PGB

Proporção 
entre Hardcore 

e Casual
Média

(PGBs 2018-2020)

Tabela 7 - Hardcore vs Casual: preferência dos perfis pela 
plataforma CONSOLE entre 2018 e 2020
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Análise parcial: o perfil principal do jogador brasileiro de consoles é homem, 
principalmente da classe B1 e B2, acima dos 25 anos. Ainda que uma parte 
significativa dos Hardcore Gamers consumam jogos nessa plataforma, os 
consoles têm se tornado um espaço relevante para os Casual Gamers.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Fonte: elaborada pelos autores.  

Principalmente classe A/B1 (uma média de 31,9% desta classe social joga consoles), porém em queda (34% em 
2018 para 28% em 2020), com aumento gradual da população de classe B2/C1 (uma média de 22,7% da classe 
social joga consoles) e C2/DE. Esse movimento, hipoteticamente, ocorre por dois motivos: (a) o barateamento 
gradual dos consoles em preparação para o lançamento da nova geração; e (b) o inchaço da base da pirâmide 
social brasileira por conta do cenário econômico nacional.

Público majoritariamente masculino (média de 63% dos jogadores).

O público dos consoles é bem distribuído em todas as idades, mas tende a se concentrar nos mais 
adultos, acima dos 25 anos.

Em 2018 e 2019, o videogame era a plataforma preferida dos Hardcore Gamers. Em 2020, o número de 
jogadores hardcore nos videogames caiu drasticamente, hipoteticamente por conta da fase de transição 
das plataformas e do aparecimento de jogos atrativos para os Hardcore Gamers nos smartphones e no 
PC.  Em 2020, 4 em cada 10 jogadores hardcore preferem os consoles, e 6 em cada 10 casuais também 
preferem esta plataforma.

Classe social

Sexo

Idade

Gamer

Tabela 8 - Segmentação: Análise do perfil de preferência dos Consoles
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_Hardcore vs Casual:
     Computadores

Segundo a Tabela 9, uma média de 13,8% da população prefere jogos nos computadores. O valor tem se mantido estável nos últimos 3 anos, 
mostrando que esta é uma plataforma consolidada. Provavelmente, existem diferentes perfis de consumidor de jogos nos computadores por 
conta: (a) da variedade de modelos de hardware (do PC simples de trabalho e estudos até o computador gamer personalizado); e (b) de software 
(de jogos disponíveis no sistema operacional, aos jogos gratuitos em portais da internet, emuladores, games independentes [indie], às produções 
milionárias da grande indústria [triple A], até os simuladores personalizados de corrida, aviação, trem, etc.).

Fonte: elaborada pelos autores.  

Ano

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Plataforma

Casual

Casual

Casual

Hardcore

Hardcore

Hardcore

Base

2504 9,6% 45,7%

1198 8,4% 44,1% 46,4%

1211 10,7% 49,2%

1203 23,3% 53,5%

586 21,8% 55,9% 49,3%

440 23,2% 38,6%

Respostas
PGB

Proporção 
entre Hardcore 

e Casual
Média

(PGBs 2018-2020)

Tabela 9 - Hardcore vs Casual: preferência dos perfis pela 
plataforma COMPUTADOR entre 2018 e 2020
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Análise parcial: o perfil principal do jogador brasileiro de PC é homem, principalmente da classe A / B1, com hábitos divididos entre faixas etárias. 
De um lado, os jovens (menores de 24 anos) jogam seus eSports; de outro, temos os jogadores mais experientes (acima dos 35), que contam 
com o imenso catálogo de títulos disponível para computadores. Por conta da variedade de jogos nesta plataforma, é possível segmentar esse 
consumidor de diferentes maneiras, havendo espaço tanto para o jogador hardcore quanto para o casual.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Fonte: elaborada pelos autores.  

Há uma boa distribuição do uso do PC pelas diferentes classes sociais, mas com uma tendência de inchaço 
nas classes mais altas. O preço das máquinas deve, possivelmente, influenciar nisto.

Público primariamente masculino, com média de 63% do público sendo homens.

Em 2018 e 2019, o público do PC apontava ser mais velho, acima dos 35 anos de idade. Isso mudou em 
2020, com uma inversão total do perfil: a cada 100 jogadores de PC, 44 têm “menos de 24 anos”, 30 vão 
“de 25 a 34” e os “acima de 35” somam 26. É possível que os títulos disponíveis no mercado, especialmente 
àqueles relacionados aos eSports, tenham sido responsáveis por essa migração do público. Mas só com o 
avanço da pesquisa nos próximos anos conseguiremos entender melhor esse movimento.

Curiosamente, o público consumidor é bem equilibrado nesse quesito: a cada 100 jogadores que 
preferem o PC, 53 são hardcore e, portanto, 47 são casuais. Como temos, no universo da população, 
muito mais jogadores casuais do que hardcore, podemos afirmar que este é um território de grande 
preferência deste público. Portanto, isso não torna os jogadores casuais nesta plataforma irrelevantes, 
compondo uma parte significativa da população jogadora de PC.

Classe social

Sexo

Idade

Gamer

Tabela 10 - Segmentação: Análise do perfil de preferência dos Computadores
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_Hardcore vs Casual:
     Smartphones

Conforme os dados apresentados pela Tabela 11, o público que joga em smartphones tem crescido bastante ao longo das últimas pesquisas.
Na PGB 2020, tornou-se a plataforma mais querida entre os jogadores em geral, com 52% deles preferindo consumir games em seus celulares.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Ano

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Plataforma

Casual

Casual

Casual

Hardcore

Hardcore

Hardcore

Base

2504 60,8% 78,9%

1198 57,8% 85,7% 81,7%

1211 52,8% 80,6%

1203 34,4% 21,5%

586 19,8% 14,3% 16,0%

440 22,3% 12,3%

Respostas
PGB

Proporção 
entre Hardcore 

e Casual
Média

(PGBs 2018-2020)

Tabela 11 - Hardcore vs Casual: preferência dos perfis pela 
plataforma SMARTPHONE entre 2018 e 2020
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Análise parcial: o público dos smartphones é majoritariamente feminino, das 
classes B2 / C. Também possui tendência a ser mais velho, acima dos 35 anos 
de idade. Trata-se de uma plataforma dominada pelos jogadores casuais.

Fonte: elaborada pelos autores.  

Fonte: elaborada pelos autores.  

É a plataforma preferida da classe C2/DE, com 63,4% dessa classe preferindo jogar nessa plataforma - uma 
preferência que tem aumentado ao longo dos anos. Também é uma plataforma muito importante para a classe 
B2/C1, também demonstrando crescimento ao longo do tempo. Enquanto as outras plataformas fazem mais 
parte da preferência das classes A/B1, o smartphone se demonstra como a plataforma de jogos das classes 
média e baixa brasileiras.

Plataforma com forte preferência do público feminino. A cada 10 jogadores, 7 são mulheres.

Uma plataforma que demonstrou alta preferência da faixa dos 24 anos ou menos em todos os anos. O público 
dos 25 a 34 anos cresceu mais de 10 pontos percentuais de 2018 a 2020, e o mesmo ocorreu com o público 
acima dos 35. Isso mostra a versatilidade da plataforma, que atende diferentes públicos e diferentes gostos, 
sendo difícil segmentar o público nesta plataforma apenas pela sua diferença de idade.

Uma plataforma fortemente dominada pelo público casual. A cada 10 jogadores desta plataforma, 8 são 
casuais. Ainda assim, a pesquisa indica que existe um perfil de jogador hardcore que prefere estar no 
smartphone – este perfil, aliás, cresceu na PGB2020. Isso significa que esta plataforma tem trazido uma 
série de novos jogadores que precisam ser estudados com mais profundidade.

Classe social

Sexo

Idade

Gamer

Tabela 12- Segmentação: Análise do perfil de preferência dos Smartphones
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_Qual é a importância do jogo digital dentro   
    dos seus hábitos de entretenimento?
Ao longo das edições de 2018, 2019 e 2020, perguntamos aos 
entrevistados se o jogo digital está entre as suas principais atividades 
de entretenimento. Aqueles que respondem esta questão de modo 
positivo também são questionados se o game é a sua principal forma 
de diversão. Em seguida, ponderamos as respostas: o valor total 
(100%) corresponde ao conjunto de indivíduos que responderam 
a essas questões – ou seja, os dados refletem a proporção da 
população que respondeu positivamente àquele ponto. Sendo assim, 
em todo esse conjunto, temos jogadores de jogos digitais que foram 
organizados a partir do quanto afirmaram que o hábito de jogar está 
presente no seu cotidiano. À grosso modo, podemos notar que, em 
média, as respostas ficam em torno de um terço da população para 
cada alternativa (Figura 1).

Observação: os valores são referentes à “média global de respostas”, 
ou seja, a média do total de respostas da PGB 2018, 2019 e 2020 para 
esta questão.  

Fonte: elaborada pelos autores.  

Não está entre principais

Está entre, mas não é a principal

É a principal

35,5%

34,5%

30,0%

Figura 1 - Games está entre sua principal forma de
entretenimento hoje?
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O interessante é olharmos esta resposta pela perspectiva de alguns 
segmentos específicos da população, como veremos a seguir. Afinal, 
diferentes partes do público enfatizam que seus gostos em jogos 
digitais são altamente variados, escondendo, no detalhe, motivações 
e intenções diferentes relativas a eles. Aqui, entendemos que nós 
temos três evidentes formas de consumir jogos digitais:

Em todos os perfis, é possível imaginar que alguma situação pode 
empurrar o sujeito para uma ou outra categoria, apesar de sua afinidade 
com jogos digitais. Assim, ele pode se considerar um Hardcore Gamer, 
mas hoje o jogo digital não estar entre suas principais atividades de 
entretenimento, possivelmente por falta de tempo, dinheiro, momento 
da vida, etc. O mesmo vale para o jogador casual que elege os jogos 
digitais como sua principal forma de diversão, pois atualmente está 
com mais tempo livre, por exemplo.

1) “Jogador Gama” (“games não estão entre as minhas principais formas de 

diversão hoje”): aquele sujeito que joga jogos digitais, mas não considera esta 

uma forma muito relevante de entretenimento. Trata-se de um passatempo 

esporádico. Algo em que ele possivelmente não gasta dinheiro, conhece 

pouco e tem baixo envolvimento.

2) “Jogador Beta” (“games estão entre, mas não são minha principal forma de 

diversão hoje”): aquele sujeito que gosta de jogar e o faz com certa frequência, 

mas não considera este hábito como um entretenimento muito importante 

para sua vida. Possivelmente, joga apenas games gratuitos, ou gasta de modo 

muito esporádico com jogos digitais. 

3) “Jogador Alfa” (“games são a minha principal forma de entretenimento 

hoje”): aquele sujeito que afirma que os games são sua principal forma de 

entretenimento hoje em dia. Possivelmente, temos aqui o verdadeiro Hardcore 

Gamer: a pessoa que gosta muito de jogar, passa mais tempo nos games, tem 

grande conhecimento sobre os jogos que gosta, possui um bom repertório de 

gêneros e títulos, etc.
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Na tentativa de melhor visualizar as nuances dessa resposta em cada segmento da população, comparamos a média global com a 
resposta ponderada de cada segmento específico, tendo como resultado algo que chamamos de “índice de afinidade”. Neste índice, 
valores positivos assinalam que um segmento possui maior afinidade com uma resposta do que a média global, e vice-versa. As 
principais reflexões se encontram abaixo:

Análise parcial: se o Hardcore Gamer é o indivíduo que tem o jogo digital como uma prioridade dentro de seus hábitos de entretenimento, fica 
mais evidente que esse jogador tende a ser um homem de classe A/B1, de idades variadas, e que consome jogos principalmente no computador 
e nos consoles, nessa ordem. 

Fonte: elaborada pelos autores.  
Fonte: elaborada pelos autores.  

Como já notamos anteriormente, o jogo digital é um consumo caro e elitizado no Brasil. No entanto, os 
smartphones podem ser considerados como a plataforma mais “democrática” em termos de classe social, 
pois permite presença de mais jogadores das classes média e média baixa. Nas classes A/B1, mais jogadores 
consideram os games como sua principal forma de entretenimento, enquanto nas outras classes mais pessoas 
apontam que o game não está entre as principais.

Para mais homens os jogos digitais são a principal forma de entretenimento. Mais mulheres acreditam que o 
jogo não está sequer entre as principais.

Entre os mais jovens (até 25), jogos têm se firmado como a principal forma de entretenimento. Entre os de 
25 a 34, as respostas ficam na média global. Entre os mais velhos (acima de 35), mais votos apontam que o 
jogo não está entre as principais atividades. Mas os resultados variam muito pouco da média global. Podemos 
afirmar que a idade é pouco relevante como atributo regulador do gosto por games.

Mais jogadores de smartphone consideram que os games não estão entre suas principais atividades de 
entretenimento. O computador e o console concentram os jogadores que realmente gostam de jogar, com 
mais jogadores votando que este é seu principal entretenimento dentro do PC do que nos Consoles.

Finalmente, fica claro que a maioria dos jogadores hardcore aponta para os games como sua principal 
plataforma de entretenimento. É curioso notar, no entanto, que existe uma parcela intermediária, 
principalmente de jogadores casuais, que também apontam que os jogos digitais estão entre suas 
principais atividades de entretenimento. Isso levanta a hipótese de que dividir os perfis entre hardcore e 
casual talvez não sejam mais suficiente para considerar as nuances de gosto e afinidade nesse território.

Classe social

Idade

Sexo

Plataforma

Gamer

Tabela 13- Segmentação: Análise da importância dos jogos digitais dentro dos hábitos de 
entretenimento dos entrevistados em relação à perfis sociodemográficos
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_Frequência de jogo

Notamos que em todas as plataformas, salvo nos smartphones, 
os jogadores costumam jogar pelo menos uma vez na semana. 
Especificamente nos celulares, as partidas são mais frequentes, com a 
maioria dos jogadores consumindo games todos os dias.

A hipótese, aqui, é a de que este comportamento seja muito regulado 
pela plataforma. Em outras palavras, é o equipamento de jogo que 
regula a frequência de consumo em uma plataforma específica. 
Isto pode ser compreendido como um custo de acesso ao game: 
pense no tempo e na quantidade de passos necessários para ligar 
o computador, acessar o sistema operacional, abrir a plataforma 
de distribuição de jogos digitais (Steam, Epic, Origin, etc.), fazer 
o login neste serviço, acessar o jogo, esperar o jogo carregar, 
entrar no menu principal do game e finalmente apertar start game. 
Comparativamente, nos smartphones, o que se faz é: desbloquear 
seu aparelho, clicar no ícone do game desejado e esperar alguns 
poucos segundos para o jogo começar. Assim, o custo de acesso 
ao jogo de smartphone parece muito menor do que em outras 
plataformas, facilitando o consumo de games com mais frequência. 
Ainda assim, fica a questão se as segmentações revelariam diferenças 
de comportamento neste quesito.

Fonte: elaborada pelos autores.  
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Figura 2 - Frequência de jogo por plataforma
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Fonte: elaborada pelos autores.  

Análise parcial: existe uma relação entre o comportamento do Hardcore Gamer e o público masculino, da classe A/B1 e maior de 25 anos, que 
prefere jogar nos computadores e nos consoles. O comportamento de jogo intenso nos smartphones, com a frequência de jogo quase diária, 
tende a ser um comportamento causado pelas características da própria plataforma. Ainda assim, existe um público Hardcore Gamer que 
consome jogos de Smartphone, acessando o conteúdo com mais frequência do que os Casual Gamers.

Fonte: elaborada pelos autores.  
Fonte: elaborada pelos autores.  

Classe A/B1: tem forte tendência para jogar todos os dias / entre 3 a 6 dias da semana, em todas as plataformas. 
Classe B2/C1: tem um comportamento na média global, mas tende a jogar com menos frequência do que classe 
A/B1, com um pouco mais de concentração em “pelo menos uma vez na semana” ou “menos de uma vez na 
semana”, em todas as plataformas. Já a Classe C2/DE tem forte tendência de jogar muito pouco em todas as 
plataformas, salvo em smartphones, onde se mantém na média global.

Homens tendem a jogar com mais frequência do que as mulheres, salvo nos smartphones

Pessoas de 16 a 24 anos tendem a jogar com menos frequência do que outras faixas etárias, em todas as 
plataformas. Já aqueles que possuem entre 25 e 34 anos tendem a jogar com um pouco mais de frequência 
do que outras faixas etárias, em todas as plataformas; Por fim, aqueles entre 35 a 54 anos tendem a jogar entre 
3 a 6 dias da semana, especialmente em computadores, notebooks e consoles.

O público que prefere smartphone tende a jogar uma vez na semana ou menos em outras plataformas; Quem 
prefere computador tende a jogar também uma vez ou menos em Consoles, enquanto a frequência em jogos 
de Smartphone tende a ser pelo menos uma vez na semana ou um pouco mais. Finalmente, quem prefere 
consoles tende a jogar uma vez na semana ou mais no computador. A frequência nos smartphones costuma 
ser uma vez na semana ou um pouco mais.

O jogador Casual, em relação à média global, tende a jogar com menos frequência, ficando mais em 
“pelo menos uma vez na semana” ou menos. Já os jogadores hardcore tendem a jogar mais em todas as 
plataformas, incluindo os smartphones.

Classe social

Idade

Sexo

Plataforma

Gamer

Tabela 14- Segmentação: Análise da frequência de jogo em relação aos perfis sóciodemográficos



| 28| HARDCORE VS CASUAL

_Tempo de jogo

Analisando a Figura 3, percebe-se que a plataforma de preferência 
tem alguma influência sobre o tempo em que se joga na média. No 
entanto, a média global entre todas as plataformas aponta para 
partidas que ficam entre 1 e 3 horas no geral. Curiosamente, nos 
smartphones (que, supostamente, têm jogos com partidas mais 
curtas), os jogadores ficam em maioria 1 hora jogando por sessão.

Se considerarmos que o jogador de smartphone acessa seus games 
com muito mais frequência e que a plataforma preferida do Casual 
Gamer também é o smartphone, então poderíamos afirmar que esse 
perfil de jogador é o que mais passa tempo dentro dos jogos digitais. 

Fonte: elaborada pelos autores.  
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Análise parcial: neste quesito, percebe-se uma convergência entre o perfil do Hardcore Gamer e o homem, de classe A/B1, jovem (abaixo dos 
24 anos), que prefere computadores e smartphones.

Fonte: elaborada pelos autores.  
Fonte: elaborada pelos autores.  

Classe A/B1 tende a ficar mais tempo dentro dos jogos. Classe B2/C1 tem um comportamento próximo da 
média, e classe C2/DE tende a ficar menos tempo jogando. Supostamente, isto ocorre por conta do acesso 
às plataformas, já que as classes altas têm mais acesso aos aparelhos caros donos de um perfil de jogo mais 
duradouro (consoles, PC).

Homens tendem a jogar partidas mais longas do que as mulheres. Provavelmente, por conta do comportamento 
hardcore, que é principalmente masculino.

Os mais jovens (até 24) tendem a ficar mais tempo dentro dos jogos digitais. Os jogadores maduros (acima de 
35) tendem a jogar por menos tempo, com partidas mais curtas.

Quem prefere smartphone tem um comportamento de tempo de jogo na média global, para todas as 
plataformas (incluindo os próprios smartphones). Os fãs de Computador são os que passam mais tempo na 
plataforma, tendendo a ficar 1 hora ou mais. Passam menos tempo em smartphone, com partidas mais curtas. 
Jogam também no console, mas tendem a ficar até 1 hora. Já os fãs de Console passam principalmente de 1 a 3 
horas por sessão. Jogam no smartphone partidas pouco duradouras, tal qual no PC.

Jogadores casuais tendem a fazer sessões mais curtas que os jogadores hardcore, que tendem a jogar 
sessões mais longas (acima de 1 hora).

Classe social

Idade

Sexo

Plataforma

Gamer

Tabela 15 - Segmentação: Análise do tempo de jogo em relação aos perfis sóciodemográficos
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_Resultados: A morte de 
um velho estereótipo

Confrontando as hipóteses

Após a análise de algumas questões selecionadas de três edições 
sequenciais da PGB, foi possível compreender melhor as nuances 
de perfil de consumo de jogos digitais. Tais nuances apontam para 
a falência do velho estereótipo do gamer e, ao mesmo tempo, 
auxiliam na construção de perfis mais atualizados e pertinentes à 
realidade brasileira de consumo de jogos digitais. Vamos passar pelas 
principais variáveis analisadas e, finalmente, propor novos perfis para 
aprofundarmos os estudos de comportamento destes consumidores.

Finalmente, podemos concluir que “ser gamer” não está apenas 
relacionado ao fato de uma pessoa consumir muitos jogos ou de 
conhecê-los. Porém, há uma parte do estereótipo gamer que ainda 
vive: a ideia de que o gamer é dedicado ao consumo de jogos digitais 
está bem presente ao longo da pesquisa. Ao validar as hipóteses 
inicialmente levantadas, percebemos que:

1) O Hardcore Gamer é jovem – Falso: aprendemos que o gamer é 
dedicado e apaixonado por jogos digitais, mas não é necessariamente 
um adolescente. Ele é da classe alta, adulto, homem, e está 
principalmente nas plataformas PC e Console.

2) O Hardcore Gamer conhece tudo sobre games – Verdadeiro: os 
jogadores que se identificam com esse perfil reconhecem que sabem 
muito sobre jogos digitais. No entanto, isso pode nos induzir ao erro 
de afirmar que, por sua vez, o Casual Gamer não entende nada 
sobre games, uma afirmação claramente falsa: vimos que o jogador 
casual é, de fato, alguém que se dedica menos ao consumo de jogos. 
Mas isso não significa, necessariamente, que ele pouco os conheça 
ou consuma. O casual gamer é um importante consumidor da mídia, 
dividindo seu gosto com outras atividades de entretenimento. Ao 
menos em seus valores, este perfil acredita que também conhece 
muitos títulos diferentes, o que provavelmente seja verdade por 
conta da quantidade de títulos disponíveis em smartphones, sua 
plataforma preferida.

3) Para o Hardcore Gamer, jogos digitais são o entretenimento 
mais importante – Verdadeiro: fica mais claro que a característica 
que divide o consumidor entre casual e hardcore não é apenas seu 
hábito de consumo de games, mas o quanto este hábito é importante 
para a sua vida. Muitos jogadores dedicados desejam, inclusive, 
dedicar mais de seu tempo e dinheiro a essa atividade – se pudessem. 
Ao mesmo tempo, esse perfil esconde outras nuances de gosto em 
games, as quais chamamos, provisoriamente, de Jogador Alfa (algo 
parecido com o Hardcore Gamer), o Jogador Gama (próximo ao 
Casual Gamer) e o Jogador Beta, um intermediário entre estes dois 
perfis, que hoje não é adequadamente visto como perfil de consumo.
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4) Hardcore Gamer joga mais em todas as plataformas – Verdadeiro: 
mesmo quando observamos o consumo em smartphones, plataforma 
de preferência dos Casual Gamers, vemos que os jogadores hardcore 
são aqueles que dominam o seu consumo. No entanto, isso nos 
induz a entender que o Casual Gamer só joga em smartphones e 
que as outras plataformas são irrelevantes para seu consumo – e, 
definitivamente, isto é Falso.

5) Ou você é Hardcore Gamer, ou é casual – Falso: notamos, também, 
que dividir o público entre casual e hardcore parece grosseiro, já que 
existem divergências notáveis quando segmentamos o consumo 
dentro de plataformas. e outras variáveis de consumo. Além disso, 
podemos considerar que existem outros hábitos, como o de assistir 
a partidas online, buscar informações sobre jogos em outras mídias 
e consumir produtos relacionados direta ou indiretamente a games, 
algo que não observamos neste estudo, ou que a própria PGB ainda 
não aborda diretamente. Isto poderia nos auxiliar ainda mais na 
composição destes diferentes perfis.

Em nossa análise, todos os pontos comentados acima são evidências 
suficientes para mostrar que o estereótipo do gamer está velho. Ora, 
a própria ideia de perfis dicotômicos como o Hardcore Gamer e o 
Casual Gamer parece muito desatualizada. É como se fosse possível 
consumir este tipo de mídia em apenas dois modos: ser um aficionado 
por jogos digitais, ou jogar em descaso, sem nuances. Na indústria da 
moda, por exemplo, a segmentação auxilia a separar o consumo por 
gosto de cores, estilos de vida, épocas do ano (como o Ano Novo), 
momentos especiais (como uma festa), atividades realizadas (como 
trabalhar num escritório), etc. Na indústria automobilística, por sua vez, 
carros são segmentados por custo (como os econômicos), por uso 
(como os utilitários), por conveniência urbana (como os compactos), 
por características demográficas (como os familiares), por conforto 
e estilo (como os executivos), por exclusividade (como os luxuosos), 
sem falar nos seus diversos subsegmentos para agradar qualquer 
consumidor a se deslocar do ponto A ao ponto B, levando em conta 
o estilo, a velocidade, o conforto e a economia que preferir, ou que 
couber no bolso. Até na alimentação as segmentações seguem as 
tendências que procuram respeitar restrições alimentares, busca por 
saúde, acessibilidade, conveniência, etc. Já na indústria dos games, ou 
você é um Gamer, ou não é nada. Ou um febril viciado em Dark Souls, ou 
um entediado usuário de Candy Crush. Ou um dono de cadeira gamer 
para jogar horas a fio, ou alguém que senta no sofá para partidinhas 
num jogo randômico de smartphone enquanto espera o banheiro 
desocupar. Ou tem a Triforce de Zelda tatuada no braço, ou sequer 
sabe quem é o Super Mario. Preto ou branco.  A ou Z. Enxergamos o 
consumidor de jogos digitais como um mercado sem matiz – o que, 
por si só, já deveria ser evidência suficiente para entendermos que há 
algo errado do ponto de vista de marketing e consumo.

Se isto é tão errado, por que é uma imagem tão forte? Por que parece 
tão intuitivo separar o mercado desta maneira?
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Identidade gamer
Vamos explorar isto a fundo em outro momento. Mas, para darmos uma 
pista em direção à essa investigação, queremos construir um breve 
pensamento por aqui: ser gamer é reconhecer o território simbólico 
dos jogos digitais como um aspecto essencial da sua identidade, e 
expressá-la através do seu consumo. 

Afirmar “eu sou gamer” talvez não tenha tanta relação com o quanto 
alguém entende de jogos ou se dedica a jogá-los. Essa expressão, 
na verdade, revela o quanto o território estético dos games 
(personagens, histórias, cenários, etc.), assim como os produtos e 
eventos da indústria dos jogos, especialmente a dos digitais, ajudam a 
expressar a sua identidade gamer. Na composição do discurso sobre 
o que nos identifica, os símbolos característicos do território lúdico 
digital, como logotipos de empresas, personagens, ícones pixelizados 
e, até mesmo, as palavras usadas pelo grupo (gráficos, engine, bits, 
shooter, gg, FPS, entre outras) são utilizados como estratégias de 
expressão e identificação, aparecendo no cotidiano ou materializadas 
em mercadorias como camisetas, enfeites, pulseiras, tatuagens, etc. 
Como uma comunidade gamer, seguindo o comportamento de fã 
(JENKINS, 2006), esses símbolos servem como material de identificação, 
formatando uma comunidade fechada, pouco convidativa para o 
estrangeiro – como o Casual Gamer.

O Casual Gamer, portanto, atuando como um novo entrante neste 
território por meio dos jogos de smartphone, não consegue se 
identificar com esse discurso gamer: grandes computadores com 
luzes LED que alternam de cor, cabelos coloridos inspirados nos 
desenhos japoneses, cadeiras de cores fortes e traços agressivos 
que parecem ter saído de um cruzamento da Fórmula 1 com Tron, 
discursos de venda centrados em taxas de processamento de dados 
e capacidades computacionais que procuram justificar por métrica 

a magia da computação, nomes de marcas e produtos retirados de 
narrativas agressivas como dragon, cosmos, tech, alien, ultra, mech, 
odyssey, omen, viper, etc., geralmente adicionados de um X (leia-se 
équis). Não se trata de gostar ou não da mercadoria, da sua função ou 
de sua utilidade, mas, novamente, de se identificar com esse discurso.
 
No entanto, ao invés de criar um espaço identitário próprio, o Casual 
Gamer acaba vivendo às margens desse ambiente, renegado pela 
comunidade dos Hardcore Gamers. Afinal de contas, ser um gamer 
é entender este discurso e se comunicar através dele. O gamer 
é menos um segmento de mercado e mais um título de honra, um 
indivíduo que atinge os requisitos de reconhecimento social para ser 
efetivamente chamado dessa maneira. Ao mesmo tempo, os que não 
se identificam com isto não têm o direito de serem gamers, por mais 
que gostem de jogos digitais. Esse território discursivo é altamente 
reforçado pelo posicionamento de diversos produtos importantes da 
própria indústria de jogos digitais, assim como o de outras marcas 
não-endêmicas que, ignorantemente, apropriam-se desses elementos 
para falar com um público que, na verdade, desconhecem. 

Portanto, fica claro que parte dos jogadores brasileiros se identifica 
com o cenário que a própria indústria construiu, enquanto outra parte 
não consegue se identificar. O problema é que esta segunda parte 
corresponde a 2/3 da população que joga (aprox. 78 milhões de 
brasileiros (BLEND NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX GROUP, 2020)), e ainda 
não tem sido bem aproveitada do ponto de vista mercadológico.

A suposição, portanto, é a de que “ser gamer” (ou, na construção 
deste estudo, ser um Hardcore Gamer) é uma estratégia discursiva, 
que ajuda a contar ‘quem sou eu’ e, consequentemente, ‘quem não é 
você’. Já é possível ver indícios de outros perfis de comportamento 
que podem ser explorados e, assim, permitir que a indústria trabalhe 
melhor sua segmentação para tantos consumidores que, apesar de 
amarem games, não se sentem pertencentes a este universo.
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Proposições e hipóteses
   para novas segmentações

A fim de revitalizarmos a proposição de segmentação da indústria 
de jogos digitais e fazermos com que ela (e outras marcas) possam 
entender melhor o comportamento dos consumidores brasileiros 
de games, precisamos construir novos caminhos. Para isso, vamos 
reforçar algumas das principais aprendizagens que obtivemos com 
as variáveis trabalhadas neste estudo.

Sexo se mostrou um elemento bastante significativo para a 
compreensão do comportamento do jogador. Apesar de as 
mulheres jogadoras serem maiores em quantidade, os homens 
gostam mais de games e os consomem mais também. As mulheres 
gostam de jogos, especialmente (mas não exclusivamente) de 
smartphones, porém a atividade de jogar games tende a ter menos 
relevância dentro de seus hábitos de entretenimento.

A idade não é uma questão limitadora para gostar ou não de jogos, 
mas a faixa etária, enquanto uma organizadora de comportamento 
de consumo de games, é relevante. Em outras palavras, a idade 
parece ser relevante como uma categorizadora de comportamentos, 
ou seja, podemos entender melhor o consumidor se organizarmos 
seus gostos e consumo de games por esse critério.

Classe social se mostrou um importante organizador de acesso a 
jogos. No geral, quem consegue consumir games são os indivíduos 
das classes A e B1. As classes B2 e C1 também consomem jogos em 
outras plataformas, mas isto se dá especialmente em smartphones. 
Estes aparelhos são os responsáveis pela explosão de consumo de 

games no país, pois dão acesso a jogos gratuitos ou muito baratos, 
além de a plataforma ser realmente multifuncional e portátil. Os 
custos dos computadores e dos consoles de videogame segregam 
os consumidores por classe e mantém o território dos games 
elitizado no país.

As plataformas, por sua vez, demonstraram-se como elementos 
essenciais de segmentação. Os tipos de jogos disponíveis em 
cada plataforma, seus preços e o momento de consumo fazem 
desta variável algo fundamental para compreender as nuances de 
comportamento dos jogadores.

Dentro deste quesito, o território dos Consoles é bem dividido: 
temos o jogador mais envolvido com a plataforma, homem, classe 
A/B1 e hardcore; ao mesmo tempo, temos uma faixa significativa 
de mulheres que se identificam com o discurso gamer. Também 
não podemos ignorar a faixa de jogadores casuais dentro dos 
consoles, que formatam um grupo volumoso e ainda não são 
associados intuitivamente a um perfil de jogador de PlayStation, 
Xbox ou Nintendo.
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O território do Computador também parece dividido em termos 
de comportamento. De um lado, existe um jogador jovem 
(possivelmente de eSports); do outro, um jogador maduro, acima 
dos 35 anos. Ambos os segmentos apontam para jogadores 
de classe A/B1 e hardcore. Mas, curiosamente, um perfil de 
jogadores casuais também se apresenta por aqui. Isso nos leva a 
acreditar que, apesar de o território do Computador ser populado 
principalmente pelos jogadores mais ávidos, a flexibilidade de 
jogos disponíveis na plataforma dá a possibilidade de várias outras 
formas de consumo, que só conseguiremos descobrir com uma 
investigação mais aprofundada.

O território do Smartphone também esconde suas surpresas. 
Inicialmente, é principalmente populado por mulheres das classes 
B2 e C que, apesar de não terem afinidade com o discurso gamer, 
utilizam a plataforma para suas frequentes e duradouras partidas. 
São boas consumidoras de conteúdo, mesmo investindo pouco em 
jogos. Porém, gostariam de gastar mais com seu entretenimento. 
Enquanto isso, os consumidores Hardcore utilizam o smartphone 
como plataforma de suporte, passando algumas de suas horas de 
jogo por aqui, mas gastando mais tempo onde realmente preferem 
jogar - o computador ou o console de videogame. 

Quando observamos a validade do estereótipo gamer em 
relação à percepção do comportamento do jogador, tivemos 
mais algumas interessantes surpresas. De fato, Hardcore Gamers 
gostam mais de histórias de ficção científica, vampiros e fantasia 
medieval, conhecem mais sobre games, dedicam-se mais ao 
hábito e investem mais de seu dinheiro. Mas, aparentemente, esse 
é o comportamento do Hardcore Gamer de computador e de 
videogame, que a indústria dos jogos digitais alimenta há muitos 
anos. Os jogadores casuais ainda estão descobrindo seu espaço. 
Eles também gostam de ficções, mas preferem as mais leves e 
positivas. Também conhecem sobre jogos digitais e gostariam de 
se dedicar mais aos games, porém essa não é a forma principal 
de entretenimento para a maioria. Ainda assim, representam uma 
faixa significativa da população. Estamos falando, hipoteticamente, 
sobre o comportamento de quase 78 milhões de jogadores casuais 
(BLEND NEW RESEARCH, ESPM, SIOUX GROUP, 2020), segregados do 
consumo de jogos por não se identificarem com o discurso gamer, 
que acaba os colocando para fora deste território de consumo.
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A morte do velho
    estereótipo gamer

Original
Hardcore

Hardcore Girl

Essas diferenças no comportamento deixam evidente que o nosso 
estereótipo do Miguel envelheceu, e já não faz qualquer sentido 
com o comportamento de consumo. Para muitos, isto é um alívio, 
pois os estereótipos removem todas as particularidades das nossas 
individualidades e acabam deixando muitas pessoas diferentes 
com uma mesma face, gerando preconceito e injustiça. Mas não 
podemos confundir estereótipos com personas e segmentações 
de mercado. Estes últimos têm uma mesma função: auxiliar a 
indústria (de games e tantas outras) a entender melhor quem são 
as pessoas que estão comprando seus produtos e serviços para 
que possam se comunicar melhor com eles e, assim, continuar sua 
relevância para a sociedade. Afinal de contas, é muito difícil para 
uma empresa composta por algumas centenas de pessoas saber 
cada uma das particularidades de dezenas de milhões de seus 
consumidores - algumas vezes centenas de milhões, espalhados 
pelo mundo inteiro. Assim, estereótipos são ruins porque são uma 
imagem criada pelo senso comum que generaliza comportamentos 
e não busca conhecer em profundidade características que 
podem se revelar apenas preconceituosas - como a imagem do 
Miguel ser “gordinho nerd”, por exemplo. De qualquer modo, 
estereótipos estão presentes em nossas mentes e agimos sobre 
eles sem perceber - o que acontece também na indústria, com 
decisões ruins de marketing sobre um consumidor que achamos 
que conhecemos.

Partindo das descobertas deste estudo, levantamos novos perfis. 
Ainda que sejam somente hipóteses a serem testadas, parecem nos 
direcionar a um caminho melhor, longe dos cenários que possuem 
somente o Miguel, o Hardcore Gamer e o Casual Gamer como 
estereótipos do consumidor. Nossas hipóteses são as seguintes:

Este jogador é o estereótipo padrão 

que durante décadas definiu a persona 

gamer. Seu principal entretenimento é 

jogar jogos digitais em consoles como 

PlayStation e Xbox.

• Homens

• Classe A/B1

• Acima dos 25 anos

• Joga com grande frequência e 

passam muito tempo em jogos.

• Jogam no Computador, Console e 

também no Smartphone, mas com 

menos frequência.

Ela joga nas mesmas plataformas que o 

hardcore gamer tradicional e com a mesma 

assiduidade. A Hardcore Gamer Girl é um 

fenômeno da última década, que disputa o 

espaço antes dominado pelos jogadores.

• Mulheres

• Classe A/B1

• Acima dos 25 anos

• Perfil hardcore: joga com grande 

frequência e passa muito tempo em jogos.

• Preferem videogame e, em segundo lugar, 

Smartphones.
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Old 
School PC

Next
Generation

New Pro Free
to Play

Este é um jogador com mais idade do que 

os outros e prefere jogar no computador, 

uma plataforma mais complexa e menos 

“casual” do que os consoles.

• Homens

• Classe A/B1

• Acima dos 35 anos

• Joga partidas frequentemente, mas 

em partidas mais curtas, de até 1 hora.

• Joga também em Consoles e 

Smartphones, mas em partidas curtas 

e mais pontuais.

Este perfil engloba jogadores mais jovens e 

que apresentam hábitos similares aos outros 

Hardcore Gamers, porém sua plataforma de 

preferência é o Smartphone, o que aponta 

uma tendência crescente para os próximos 

anos.

• Principalmente homens

• Classe A/B1 tende a ser o público 

hardcore de Smartphones, mais jovem 

(24 anos ou menos).

• Jogam partidas mais longas na 

plataforma e com mais frequência.

Estes jogadores surgiram com a popularização 

dos eSports e tratam o jogo digital como uma 

atividade esportiva. São jovens ciberatletas 

que já atuam profissionalmente - ou sonham 

em seguir esta carreira.

• Homens (principalmente)

• Classe A/B1

• Menos de 24 anos

• Perfil hardcore

• Prefere a plataforma PC, onde estão seus 

eSports.

• Joga com menos frequência do que 

outros jogadores, mas em partidas mais 

longas.●

• Consome eSports de diversas maneiras.

Jogadores e jogadoras com este perfil 

adoram jogar e consumir jogos como 

entretenimento, mas não tem condições de 

comprar um console de última geração ou 

um PC gamer robusto, optando por jogar 

casualmente no Smartphone.

• Homens e mulheres

• Idades variadas

• Classe C1/C2/ DE

• Joga principalmente no Smartphone 

e casualmente, mas jogaria mais se 

tivesse acesso.
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Casual PC True Casual

Casual   Console To-Go

Estes jogadores consomem games, 

mas não como sua principal opção de 

entretenimento. Um grupo formado 

tanto por homens quanto mulheres 

que jogam em notebooks e em menor 

proporção do que os jogadores e 

jogadoras hardcore.

• Homens e mulheres

• Tende a ser adulto e maduro 

(acima de 25)

• Classe B2/ C1

• Joga principalmente em notebook.

• Partidas menos frequentes e com 

menor tempo de duração.

Este perfil engloba principalmente mulheres 

que jogam com muita frequência em sessões 

que chegam a 1 hora de duração, mas 

provavelmente não se consideram “gamers”. 

Sua plataforma de escolha é o Smartphone.

• Principalmente mulheres

• Tem bastante presente o hábito de jogar.

• Tendência a pertencer às classes sociais 

B2, C1, C2.

• Tendência a ser acima dos 35 anos.

• Plataforma preferida é o Smartphone.

• Joga com boa frequência e em partidas 

de 1 hora.

Estes jogadores são guerreiros e amazonas 

menos dedicados, que gostam de games 

mas tem outras formas de entretenimento 

preferidas. Jogam pelo menos uma vez por 

semana em consoles, que também usam 

para assistir Netflix e outras atividades.

• Homens e mulheres

• Classe A/ B1/ B2

• Idades variadas

• Gosta de games, mas não é sua forma 

de entretenimento preferida. Usa o 

Console para outras atividades, como 

assistir Netflix.

• Jogam pelo menos uma vez na semana, 

com sessões de 1 hora.

Mais do que um perfil específico de jogador, 

o To-Go Gamer descreve um hábito de 

consumo: são jogadores que se enquadram 

em outros perfis mas que, quando distantes 

de sua plataforma de jogo preferida, 

consomem jogos de forma casual na tela do 

Smartphone.

• Homens

• Adultos e maduros (acima de 25)

• Classe A/B1

• Joga em Computadores e em 

videogame, preferindo uma delas, mas 

usa o Smartphone como plataforma de 

consumo de jogos quando, por algum 

motivo, não está consumindo jogos na 

sua plataforma preferida.

• No Smartphone, joga partidas curtas e 

com pouca frequência por semana.
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Neste recorte da Pesquisa Game Brasil 2020, conseguimos colocar em questão uma tradicional segmentação de mercado, muito utilizada na 
indústria, na mídia e entre os consumidores de jogos digitais, que é a ideia do gamer. Do ponto de vista de negócios, trata-se de uma segmentação 
dada, quase intuitiva, e com um aparente padrão discursivo e estético nas ofertas de produtos, serviços e até no conteúdo midiático voltado 
para esse público. No entanto, o cenário de consumo de jogos digitais cresceu significativamente nos últimos anos, formatando uma base de 
consumidores grande o suficiente para ser segmentada em mais perfis.

Com esse estudo, acreditamos dar o primeiro passo para segmentações melhores, com a intenção de auxiliar a indústria a entender o 
comportamento de consumo do brasileiro sobre esta mídia, posicionando seus produtos, serviços e marcas de modo a considerar, nos 
planejamentos de marketing e comunicação, elementos que respeitem as particularidades do consumo de jogos digitais. 

Os números do mercado de games crescem de modo significativo ano após ano. Essas informações, porém, não são suficientes para 
entendermos o impacto cultural do consumo de jogos digitais em nosso país. Dessa maneira, este artigo visa compreender o consumidor 
de games como um sujeito participante da sociedade contemporânea, onde há uma forte relevância da cultura do consumo e da mídia. 
Mostramos que, assim como outros participantes dessa sociedade, eles possuem particularidades em suas opiniões e gostos. A partir desse 
reconhecimento, procuramos entender se existem diferenças significativas entre o comportamento de dois recortes de mercado consumidor 
realizados pela Pesquisa Game Brasil 2020 (PGB2020), chamados de gamer casual e gamer hardcore. Os dados e a metodologia utilizadas 
por este texto são provenientes da PGB2020, pesquisa quantitativa de abrangência nacional sobre do mercado brasileiro de games realizado 
pelo Sioux Group através da unidade de negócios Go Gamers, pela ESPM e pela Blend New Research.

Palavras-chave: Consumo; Marcas; Comportamento do consumidor; Games.

_Sobre a Pesquisa Game Brasil
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