
Segundo dados do Target Group Index, da população brasi
leira em análise (69,5 milhões), 41% afirmam que possuem 
videogame, sendo que o mais utilizado é o aparelho conec
tado àTV (82%) e em seguida os aparelhos de mão (22%). 

Analisando quem possui e joga videogame, 68% são 
homens, com maior presença nas classes AB e com idade 
entre 12 e 34 anos. O número de solteiros está acima da 
média brasileira, assim como o percentual dos que estudam 
(47% contra 26% nacional). A praça com maior número de 
jogadores é São Paulo, onde 27% da população assume 
possuir e jogar videogame. Dos 11,9 milhões de brasileiros 
que possuem e jogam pelo menos um videogame, 48% têm 
preferência por uma marca única de console. 

As preferências variam desde jogos de ação (66%), jogos 
de esporte (65%) e aventura (60%), mas a maior afinidade 
está em jogos de rol play (RPG)/3D (295). Os gamers cos
tumam jogar principalmente no período da tarde, entre 
as 12h e as 17h59. Os consoles conectados à TV são as 
plataformas com o maior número de jogadores (76%) e o 
computador possui somente 26%. Já em relação ao tem
po médio jogado, os jogos on-line são os que possuem o 

maior tempo, 5hl4min, enquanto os portáteis possuem 
o menor, somente 3h22min. 

Quanto ao consumo dos meios, talvez pela grande pre
sença na classe AB, os gamers estão 16 pontos percentuais 
acima da média brasileira em TV por assinatura. Outro 
meio com alta penetração e participação do target em 
análise é a internet - 79% contra 52% nacional. Já o meio 
com maior afinidade é o cinema (161). 

Em relação aos programas assistidos na TV, a preferên
cia é por filmes (94%), noticiários (79%) e esportes ao vivo 
(69%), mas os assuntos com maior afinidade são seriados 
estrangeiros (167) e esportes radicais (167). 

A maior parte das pessoas que têm e jogam videogames 
possuem mais de 30 canais por assinatura e assistem, em 
média, 15h24min por semana de televisão. 

Assim como a população brasileira, as principais ativida
des praticadas pelos gamers na internet são enviar e receber 
mensagens instantâneas (57%), enviar e receber e-mails (56%) 
e acessar as redes sociais (55%), mas as maiores afinidades 
são jogar on-line (311) e visitar sites esportivos (239). 

Com um tempo médio conectado de 2h36min, 34% afir
mam que têm o costume de ler anúncios na internet. 

Quando analisados os dados no TG.Net, do universo 
de 3,5 milhões de internautas, jogar on-line é um hábito 
praticado por 54%. Os jogos em redes sociais atingem 23%, 
aposta/loteria de esportes, 18% e jogos de azar, 16%. 

Entre os internautas que têm costume de jogar on-line, o 
meio mais utilizado de acesso é o desktop (76% contra 74% 
da média brasileira). Sobre o acesso feito por consoles de 
videogames, a porcentagem é baixa, tanto nos usuários da 
rede (3%) quanto nos gamers (4%). 

Quando o assunto é publicidade, os anúncios que 
motivaram os navegadores gamers a visitarem um site 
foram resultados de busca (41%), anúncios na TV (39%) 
e anúncios on-line (38%). 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 279, p. 14-15, jun. 2012.




