
DIVERSÃO EM ALTA Mercado de games no Brasil se destaca no cenário mundial

Brasil é o 4º mercado
consumidor de games, atrás 
de Estados Unidos, Rússia
e Alemanha

47% dos jogadores 
brasileiros pagam para 
ter acesso aos jogos

46 milhões
de brasileiros 
estão ativos na 
internet, dos 
quais 35 milhões 
são usuários de 
jogos digitais

Os games atingem 83% da 
população masculina ativa 
da internet (19,2 milhões) e 69% 
da população feminina
(15,8 milhões) no Brasil

O tempo gasto com games pelos brasileiros 
é de  10,7 horas por semana – quase 
o dobro do despendido diante da TV (de 
5,5 horas por semana) e pouco abaixo 
da média usada para navegação na internet 
(de 11,3 horas por semana)

Fonte: Real Games

O mercado de games tem atraí-
do cada vez mais pessoas. Só
no Brasil, pesquisa feita pela
empresa de jogos Real Games
mostrou que no ano passado,
35 milhões dos brasileiros ati-
vos na Internet eram usuários
de jogos digitais. Para discutir
o crescente mercado desse se-
tor no país ocorrerá entre os
dias 29 de novembro a 9 de de-
zembro próximos, no Museu
da Imagem e do Som (MIS), em
São Paulo, o Brazilian Interna-
tional Game Festival (BIG).

De acordo com Eliana Russi,
organizadora do evento, o obje-
tivo é posicionar o Brasil peran-
te o mercado internacional,
além de mostrar que games
também são cultura, provocan-
do uma reflexão nos participan-
tes. “Atualmente não existe um
evento nacional que reúna de-

senvolvedores e mostre para a
indústria tudo o que temos a ofe-
recer”, destacou.

Segundo ela, o Brasil já vem
dando seus primeiros passos em
relação à capacitação de profis-
sionais. “Escolas estão apare-
cendo por todo o Brasil. O que
queremos mostrar é que traba-
lhar com games é uma profissão
que pode ser bem remunerada,
mas que exige treinamento.”

Eliana destaca que atualmen-

te boa parte do mercado nacio-
nal é representado por jogos in-
dependentes. Diante desse ce-
nário, o BIG vai realizar um con-
curso para eleger os 20 melho-
res jogos dessa categoria. “Te-
mos uma realidade diferente
dos outros países que possuem
grandes empresas colaborando
no setor. A elaboração de um jo-
go consome muito dinheiro, o
que as pequenas empresas por
aqui não têm.”

Para impulsionar o desenvol-
vimento brasileiro nessa área,
Eliana acredita que são necessá-
rios incentivos do governo, por
meio de linhas de financiamen-
to com juros mais baratos.
“Sem essa ajuda, muitas pes-
soas acabam buscando empre-
go fora, onde as empresas en-
contram um cenário melhor.” ■

Rafael Palmeira

Os jogos digitais podem ir
além de simples passatempo
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Design, muito mais do
que um desenho bonito
Apesar do mercado de design no Brasil não ser auditado
em sua totalidade, o que gera uma imprecisão acerca da
expressividade econômica, localmente apresentam-se in-
dícios de sua crescente penetração nas mais diversas ca-
deias produtivas locais. A necessidade de atingir diferen-
tes mercados, a regulação quanto à produção, distribui-
ção e uso de bens de consumo geram cada vez mais a apli-
cação do design no setor produtivo. A competitividade e
a acessibilidade, comum a muitos, de produzir e entregar
seus produtos faz crescer a necessidade de diferenciação.

Dito isto, gostaria de elencar dois segmentos através
dos quais o design brasileiro se faz representar, o setor
moveleiro e o setor de vestuário. Consagrados por sua
aceitação, nestes setores seu valor está diretamente as-
sociado à geração de valor do produto na concepção do
empresário, se reverte em venda, em preço e em quali-
dade percebida. Mais difícil é fazer perceber o design
como um gerador de um valor intangível quando sua
resultante não está materializada em um objeto. O de-
sign evoluiu da concepção do produto para a concep-
ção do processo, quanto mais distanciado de um resul-

tado material, mais difí-
cil, e, ao mesmo tem-
po, nítido se perceber
seu valor imaterial.

Leonardo Visconti,
designer e professor, ar-
ca com a desafiadora ta-
refa de abrir em leque,
aos entrantes do curso
de design gráfico, as
múltiplas possibilida-
des de atuação, ou ni-
chos de atuação, identi-
ficáveis através de seus
produtos: exposições,
identidade corporati-
va, interface eletrôni-
ca, manipulação de
imagens, programação

visual de impressos, animação/áudio visuais, design de
superfícies, pisos, editoração, livros, embalagens, em-
balagens para consumo, embalagens funcionais e de
transporte, sinalização/sinalética e tipografia.

Na realidade são competências que apesar de suas di-
ferenças irredutíveis compartilham, quando desenvol-
vidas plenamente, de um método, que uma vez assimi-
lado permite que o profissional se assemelhe a um ser
generalista, capaz de atender às múltiplas necessida-
des de seus clientes.

E é nesse ponto que surgem novos termos e expres-
sões que representam nichos ainda a ser conquistados
pelos designers. São campos ainda a serem explorados e
que vêm sendo percebidos em cursos de design como
também em escolas de negócios. São termos como De-
sign Thinking e Design de Serviços. Acredito serem es-
tes os promissores nichos a serem trabalhados.

Corre-se o risco então de se cair em um vazio disper-
sivo, um processo autofágico gerado por fracas expe-
riências de trabalho, que mais uma vez podem limitar
ou fixar o virtual potencial do design enquanto algo su-
perficial e não como uma ferramenta transformadora
nas empresas e na sociedade.

É através destes novos termos que percebemos a pre-
sença diferencial de uma prática centrada no humano,
fator qualificador do processo de design. É também atra-
vés destas novas expressões que investimos na ideia de
inovação social através do design, e da compreensão de
que, hoje, produtos de ponta são concebidos através
dos serviços que prestam e da complexa rede comporta-
mental de seus consumidores/usuários. ■

Brazilian International Game Festival (BIG) vai procurar fomentar
investimento em games como alternativa audiovisual para educação e arte

A necessidade de
atingir diferentes
mercados,
a regulação
quanto à produção,
distribuição
e uso de bens de
consumo geram
cada vez mais a
aplicação do design
no setor produtivo

LUCIANO TARDIN
Professor da ESPM-RJ

O objetivo do BIG
é posicionar o Brasil
perante o mercado
internacional, além
de mostrar que games
também são cultura

Pesquisa indica que cerca de 35milhões de brasileiros são adeptos de jogos digitais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




