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GAMES

Brasil com mais 
jogadores digitais 
Com 35 milhões de usuários, País é o quarto maior do mundo em usuários de games

Por BRUNO BORIN bborin@grupomm.com.br

Pela primeira vez em 12 anos, os mer-
cados emergentes de Brasil, México 

e Rússia foram considerados na pesqui-
sa anual  feita pela Newzoo — empresa 
internacional de estudo de mercado 
focada na indústria de jogos — e enco-
mendada pela Real Games, líder mun-
dial no mercado de jogos casuais. E os 
resultados foram bastante positivos pa-
ra o País: segundo dados da pesquisa 
— realizada junto a 20 mil pessoas em 
dez países —, o Brasil ocupa o quarto 
lugar entre os países com o maior nú-
mero de usuários de jogos digitais, com 
35 milhões.

De acordo com Ronaldo Bastos, di-
retor executivo da Atrativa — subsidi-
ária latino-americana da Real Games 
—, a pesquisa quebra paradigmas, pois 
mostra que o Brasil tem uma relevân-
cia muito grande não só em termos de 
número de jogadores, mas também 
em quantidade de pessoas que gas-
tam dinheiro com games — tendo fi-
cado também em quarto lugar. “Isso 
derrubou um mito (ruim) que existia 

sobre a pirataria abranger quase a to-
talidade do mercado e os brasileiros 
não gastarem dinheiro com games”, 
afirma o executivo.

Com a base da pesquisa focada nas 
pessoas ativas na internet — que, no Bra-
sil, são 46 milhões —, o País apresentou 
35 milhões de usuários de jogos digitais, 
ficando atrás apenas dos Estados Uni-
dos (145 milhões de jogadores), Rússia 
(38 milhões) e Alemanha (36 milhões). 
Outro dado interessante é que desses 35 
milhões de gamers, 19,2 milhões são ho-
mens — o que quebra outro preconceito, 
mostrando que as mulheres jogam qua-
se tanto quanto os homens. Eles gastam, 
em média, 10,7 horas por semana jogan-
do, o que é quase o dobro do tempo de-
dicado a assistir à TV — de 5,5 horas por 
semana — e praticamente o equivalente 
ao tempo gasto na internet, de 11,3 ho-
ras semanais. 

Incluindo usuários de todos os tipos 
de jogos — consoles, celulares, redes so-
ciais, MMOs (Massive Multiplayer Onli-
ne) etc —, a pesquisa mostrou também 
a importância de alguns setores neste 
segmento: embora os jogos casuais se-
jam os mais usados — com 26 milhões 
de usuários —, a plataforma mobile tam-
bém teve destaque, com 24 milhões de 
jogadores — mesmo número que os jo-
gos presentes nas redes sociais, como 
Facebook e Orkut. Dos 35 milhões de 
usuários de games, quase metade (17 
milhões) já gastou dinheiro com essa 
plataforma. “Com tantos usuários, não 
dá mais para negar os jogos como mí-
dia”, afirma Bastos.

Sendo assim, é notável também a pre-
sença dos anunciantes nesta plataforma: 
marcas grandes como Unilever, Procter & 
Gamble e Coca-Cola investem cada vez 
mais em sua presença nos games. “O ga-
me como mídia não é novidade; a novi-
dade é quem é o público desta mídia — 
não é só o filho, mas também o pai, a do-
na de casa etc. Desta maneira, as marcas 
começaram a sacar isso e usar não só os 
sites de jogos, mas também os games em 
si”, explica Bastos.

Mas como anunciar nesta plataforma 
com sucesso? Segundo a pesquisa, 79% 
dos usuários ativos da internet acham 
que o mais importante no anúncio é o 
seu design, e 75% consideram importan-
te a apresentação de um benefício cla-
ro neste anúncio, sendo que a repetição 
constante é o fator que menos chama a 
atenção. De acordo com Bastos, para ob-
ter bons resultados, a peça deve ter uma 
boa linha criativa, apresentar claramen-
te a marca do anunciante e oferecer al-
gum tipo de benefício para o usuário. “A 
maior preocupação que se deve ter é em 
não ser uma publicidade intrusiva. Tem 
que ser oferecida do jeito certo, no mo-
mento certo, mas nunca tirando o obje-
tivo principal da pessoa, que é jogar”, fi-
naliza o executivo.

Fonte: Newzoo – abril de 2011
Base: população total ativa na internet com idade entre 10 e 65 anos

Universo: console (inclui portáteis), jogos de PC/Mac/download, 
mídias sociais, mobile (inclui iPod/iPad), e jogos online  
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A semana passada foi agitada para 
os envolvidos na disputa pelos di-

reitos de transmissão do Campeonato 
Brasileiro  nas temporadas de 2012, 2013 
e 2014. Depois de muito tempo adotan-
do uma postura ponderada e silenciosa, 
a RedeTV  (única participante e vence-
dora o¬ cial da licitação promovida pe-
lo Clube dos 13) decidiu declarar guer-
ra à Globo, sua principal concorrente na 
disputa pelo torneio.

Na quarta-feira 27, a emissora pro-
tocolou um pedido oficial ao Conse-
lho Administrativo  de Defesa Econômi-
ca (Cade) , solicitando uma minuciosa 
vistoria dos contratos assinados entre a 
Globo  e 15 clubes do futebol brasileiro. 
Anteriormente, o próprio Cade já havia 
feito tal solicitação à emissora, mas, até 
o final da semana passada, nenhum do-
cumento havia sido encaminhado. 

A iniciativa da RedeTV tem o intuito de 
cobrar o Cade no momento em que o ór-
gão dá sinais de que não pretende se en-
volver na briga pelos direitos de transmis-
são de maneira mais profunda. No mes-
mo dia em que a emissora de Amilcare 

Dallevo  Jr. entrou com o pedido, houve 
uma reunião em Brasília, promovida pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
do Senado, da qual participaram todas as 
partes envolvidas diretamente na questão 
(Globo, RedeTV, Cade e Clube dos 13). No 
encontro, o presidente do órgão defensor 
da livre concorrência, Fernando Furlan, 
declarou que não compete ao Cade criar 
regras para o setor de telecomunicações 
nem para o futebol.

“O Cade não tem competência pa-
ra definir como serão os contratos e 
as regras nele vigentes. Nossa função 
é fiscalizar o mercado e conferir se ele 
está atuando de acordo com as regras 
das concorrências. O trabalho do Cade , 
neste  caso, é zelar para que tais con-
tratos obedeçam à regra de não prefe-
rência na aquisição dos direitos, que 
foi estabelecida no ano passado”, disse  
o presidente do Cade.

Descontente com a postura do Con-
selho, Kalled Adib Neto, diretor geral de 
operações da RedeTV — que também 
participou da Assembleia — deixou claro 
que a emissora não irá tolerar uma pos-

tura omissa do Cade. “Ninguém chegou a 
ver esses contratos, portanto, o Cade não 
pode dar aval ou reprovar algo de que não 
tem conhecimento”, disse Neto.

Para ele, a postura da Globo — de 
procurar os clubes individualmente — 
demonstra uma clara preferência no 
processo  de negociação. “O Clube dos 
13 abriu a licitação; a Globo — e nenhu-
ma outra emissora — participou e aí, de-
pois de ter visto os valores propostos pe-
la RedeTV, ela saiu para negociar com os 
times. Isso é uma demonstração clara de 
preferência e de atitude prejudicial à con-
corrência”, acusa o executivo.

Sobre a possibilidade de dividir os di-
reitos de transmissão com a Globo em um 
eventual acordo conciliatório, o represen-
tante da RedeTV é taxativo. “Nem cogita-
mos essa possibilidade. Queremos trans-
mitir o Campeonato Brasileiro sozinhos e 
no melhor horário para o telespectador. 
Queremos que ele tenha direito de assis-
tir ao jogo cedo, para dormir tranquilo e 
acordar para trabalhar no dia seguinte”, 
finalizou o executivo.

Bárbara Sacchitiello
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RedeTV parte para a briga
Emissora pede ao Cade vistoria dos contratos da Globo com os clubes 
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*Sem os mercados da Ásia
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Text Box
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