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Introdução
Nesta quinta edição, Sioux Group, Blend New Research, ESPM e Go Gamers trazem o cenário atual do mer-
cado de games com diversas abordagens dos hábitos de consumo nas principais plataformas de jogos e com 
diversos cruzamentos e análises comparativas.

RealizaçãoProdução

A PGB 18 é a nova leitura de campo que traça o perfil do gamer brasileiro
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PGB 18

A pesquisa evoluiu e conta com uma versão gratuita, com os resultados principais, e uma versão 
premium, com análises cruzadas e aprofundadas para a geração de insights. Realizada pelo Sioux 
Group, Blend New Research, ESPM através do GameLab e Go Gamers. A PGB 18 é a nova leitura de 
campo que traça o perfil do jogador brasileiro, contando com os esforços conjuntos de profissio-
nais de mercado e do ambiente acadêmico.

Os dados da Pesquisa Game Brasil 2018 foram coletados nos meses de fevereiro e março de 
2018, em 2 estados e no Distrito Federal. Obtivemos mais de 2.853 respondentes únicos neste 
período que foram questionados sobre seu perfil demográfico e comportamental, bem como di-
versas particularidades sobre jogos digitais e seus hábitos de consumo dessa mídia. Foram entre-
vistadas pessoas de todas as classes sociais, com enfoque nas classes A, B e C.  Afinal, o consumo 
de jogos digitais é um entretenimento ainda caro para a maioria da população, tanto em termos de 
hardware quando do próprio software, dependendo da plataforma.

A Pesquisa Game Brasil está em sua 5ª edição, trazendo o cenário 
atual do mercado de games com diversas abordagens dos 
hábitos de consumo nas principais plataformas de jogos

Voltar para 
o Índice
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Jogadores
75,5%

24,1%

jogos eletrônicos

jogos de quadra

A pesquisa revelou que 75,5% dos brasileiros jogam, independente da pla-
taforma, jogos eletrônicos. Enquanto isso, 30% dos respondentes afirmaram 
que consomem jogos de tabuleiro, 34,9% que jogam jogos de cartas e 24,1% 
praticam jogos de quadra. 

Mais uma vez chamamos atenção para as mulheres como praticantes de 
jogos. Elas são a maioria entre os jogadores (58,9%), isso acontece pelo ter-
ceiro ano consecutivo. As mulheres representam a maioria da população bra-
sileira, e isso também se reflete ao falarmos de jogos. O mais interessante 
é que as características de jogo das mulheres divergem da dos homens, e 
normalmente há uma preferência pelos dispositivos móveis.

A Pesquisa Game Brasil 2018 buscou, novamente, 
traçar o perfil geral do jogador brasileiro de jogos 
digitais e atualizá-lo com novas informações

30%
jogos de tabuleiro

34,9%
jogos de cartas
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O jogador e o gamer

Apenas 26,4% daqueles que costumam jogar jogos eletrônicos se consideram 
um gamer. Essa diferença fica ainda mais visível quando observamos as jo-
gadoras: dentre elas, que são a maioria, apenas 20,1% se consideram gamers. 
Quanto aos homens, 35,4% dos jogadores se dizem ser, de fato, gamers. 

Dentre os gamers, a maioria tem entre 25 a 34 anos de idade (35,2%), mas 
quem tem entre 35 a 54 anos de idade também ocupa uma grande parcela 
(32,7%). Os jogadores mais jovens, com 16 a 24 anos vem logo em seguida 
(26,0%), seguidos pelos mais velhos, com mais de 54 anos (4,2%) e, finalmen-
te, os abaixo de 15 anos (1,8%). 

Quando perguntamos sobre as plataformas em que costumam jogar, no-
tamos que o smartphone se mostrou como a plataforma mais utilizada, 
uma informação observada na PGB 2017 que foi reforçada nesse ano. As 
três plataformas mais utilizadas são o celular/smartphone (84,3%), o console 
(46,0%) e o computador (44,6%). Elas são as mesmas quando comparamos 
os resultados da versão 2017 da Pesquisa Game Brasil, porém, o smartpho-
ne nunca foi tão utilizado quando comparados com as outras plataformas 
de jogo. Esse favoritismo para o smartphone também se repete quando per-
guntamos “qual a sua plataforma preferida para jogar” para os jogadores: 
o smartphone apareceu novamente na liderança, com 43,6% das respostas. 
Sua margem de respostas também foi bem acima do segundo colocado, o 
console (25,7%), e do restante das plataformas: computador (14,5%), note-
book (10,5%), tablet (2,8%), smart tv (1,5%) e console portátil (1,2%).

25,7%

1,5%

1,2%

2,8%

14,5%

10,5%

43,6%

Console

Smart TV

Console portátil

Tablet

Computador

Notebook

Celular/Smartphone
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Por causa dessa facilidade de começar uma sessão de jogo, entendemos que o ato de jogar é 
cada vez mais situacional, atrelados à condições como o local em que o jogador está. Quando estão 
em casa, por exemplo, os jogadores brasileiros costumam jogar no smartphone (62,0%), no con-
sole (37,5%), no computador (31,5%). Já quando estão na casa de amigos, os costumes mudam um 
pouco: as plataformas em que jogam se concentram mais no smartphone (29,6%) e no console 
(23,7%).

Buscamos, também, entender como o jogador brasileiro se comporta quanto a duração e frequ-
ência das suas sessões de jogos. Os respondentes da pesquisa mostraram que a frequência com a 
qual jogam durante a semana são bem distribuídas e similares entre si. 26,9% dos jogadores jogam 
todos os dias, 25,5% jogam entre três a seis dias por semana, 26,2% jogam pelo menos uma vez 
por semana e 15,7% jogam menos de uma vez por semana (5,6% dos respondentes responderam 
“não sei”). Quanto a média de duração, as sessões de jogos de até 1 hora são as mais populares, 
representando 34,2% das jogatinas, seguida por sessões entre 1 a 3 horas (27,6%), de menos de 30 
minutos (21,3%), de 3 a 6 horas (7,8%) e mais de 6 horas seguidas (3,2%). 
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Plataformas

Aprofundamos a pesquisa no comportamento do brasileiro quanto a essa plataforma para entender-
mos as razões pelas quais o mobile é tão utilizado para jogar.

Perguntou-se ao consumidor quais aparelhos de celular/smartphone eles possuem, permitindo 
a marcação de mais marcas caso tivessem mais de um aparelho. Quatro marcas apresentaram do-
minância: No bolso dos respondentes, a marca mais presente é a Samsung, representando 51% dos 
celulares/smartphones. Logo atrás está a Motorola, que representa 26,7%, e a Apple, com 16,5%. A 
LG fica em quarto lugar com 15,6% das respostas. As marcas Lenovo, Asus, Sony, Xiaomi, Quantum, 
Alcatel, HTC, Huawei, Blackberry, Nokia, Acer e outras, se somadas, chegam a 29,2% das respostas.

O mobile, majoritariamente representado pelo smartphone, se mostrou 
como a principal plataforma dos brasileiros para jogar na PGB 18

Mobile

Voltar para 
o Índice
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Quando perguntados sobre o que fazem no mobile além de jogar, os respondentes da pesqui-
sa afirmam que conversam por chamada de voz, vídeo, mensagens e redes sociais (77,7%), se 
entretêm ouvindo música, assistem filmes, séries ou leem (76,1%), compartilham arquivos, vídeos, 
fotos e baixam músicas ou vídeos (73,2%), procuram sobre produtos e serviços (61,4%), realizam 
atividades de trabalho ou pesquisa escolar (58,8%) e realizam compras online em lojas virtuais 
ou aplicativos (55,1%). Apenas 1,3% dos respondentes disseram que usam o seu aparelho mobile 
apenas para jogar. 

O mobile é versátil e oferece uma gama abrangente de possibilidades do que fazer e uma das 
principais razões para isso são as diversas opções de aplicativos disponíveis com facilidade nesses 
aparelhos. Alguns tipos de aplicativos que merecem destaque são outros de diversão/entrete-
nimento (que não são jogos), com 45,4% dos respondentes dizendo que costumam baixá-los, de 
banco/finanças (43,8%), de fotografia (34,8%), vídeo (34,1%) e de comunicação (31,2%). Porém, a 
pesquisa indica que o tipo de aplicativo mais baixado são os jogos, com 76,4%, um percentual bem 
acima das outras categorias de destaque.

Conversar por chamada 
de voz/video/mensagens/
redes sociais

77,7%

Procurar sobre produtos e 
serviços / fazer pagamentos

61,4%

Ouvir música, assistir a filmes
ou séries, leituras

76,1%

Realizar atividades de 
trabalho ou pesquisa escolar

58,8%

Compartilhar arquivos/vídeos/
fotos e baixar músicas/vídeos

73,2%

Realizar compras online em 
lojas virtuais ou aplicativos

55,1%

Uso apenas para jogar
1,3%

75,5% 31,2% 34,8% 34,1% 45,4% 43,8% 20,5%

20,0% 5,4%

2,1%
Jogos Comunicação Fotografia Vídeo Diversão/

Entretenimento
Banco/
Finanças

Saúde

Produtividade
(Trabalho)

Não costumo 
baixar Aplicativos

Outros
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A oferta de jogos nas lojas de aplicativos é variada: Há jogos gratuitos, 
sejam eles totalmente sem custo, demonstrações com limitações de tempo/ 
fases ou até mesmo sem custo para aquisição do jogo, mas com compras 
de itens via microtransações – além, é claro, dos jogos pagos. Sobre isso, a 
pesquisa indica que 70% dos brasileiros baixam apenas jogos gratuitos nos 
seus aparelhos mobile enquanto 9,5% às vezes pagam por um jogo e 2,4% 
costumam pagar por jogos.

Ainda há uma resistência por jogos pagos no mobile. Quem apenas baixa 
jogos gratuitos defende que sempre existem outras opções gratuitas para 
esses jogos pagos (40,3%), que os valores dos jogos pagos são caros (34,8%), 
ou que eles correm o risco de não gostar do jogo, mas já pagaram (35,9%). Já 
os que compram jogos afirmam que vale a pena experimentar (31,9%), que 
alguns jogos que gostam são pagos e não têm substitutos gratuitos (31,0%) 
ou que os valores são ‘baratos’ (23,0%).

Uma opção dos jogos gratuitos são os “jogos gratuitos com anúncios”, os 
quais 75,5% dos brasileiros dizem que aceitam baixar jogos com anúncios. 
Quando perguntamos se os anúncios atrapalham, 82,9% deles afirmam que 
sim, sendo que, desses, 31,4% dizem que atrapalham muito. Repetindo o re-
sultado da PGB 2017, os jogadores ainda aceitam anúncios, porém não da 
forma que são feitos atualmente.

75,5%

82,9%

*

aceitam baixar
jogos que tenham
anúncios

Repetindo o resultado do ano passado, 
os jogadores ainda aceitam anúncios, 
porém, não da forma que são feitos 
atualmente.

acham que anúncios 
atrapalham o jogo
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O videogame mais presente na casa dos respondentes é o Xbox 360, com 32% de presença na casa 
dos jogadores brasileiros que possuem algum console, seguido pelo PlayStation 3, com 25,6%. O 
Playstation 2 ainda é bastante presente na casa dos entrevistados, com 23,4% das respostas.

As novas gerações dos consoles da Microsoft e da Sony aparecem com números um pouco me-
nores: o Playstation 4 está presente em 22,2% dos lares, seguido por Xbox One (14,6%), Xbox One 
X (4,8%) e Playstation 4 Pro em 4,3%. Os modelos da Nintendo apresentam uma penetração baixa 
comparados aos outros, o Wii com 5,9%, Wii U (2,4%) e o Nintendo Switch (1,9%).

Os consoles têm um ciclo de vida longo no Brasil, modelos antigos ainda estão presentes no 
topo da lista, enquanto os modelos novos conquistam espaço aos poucos ao longo dos anos. Re-
forçando essa informação, os modelos clássicos, que já não são mais fabricados, são mencionados 
por 8,1% desses jogadores.

Videogame

32%
Xbox 360

14,6% 4,8% 23,4% 25,6% 22,2% 4,3% 5,9% 2,4% 1,9% 8,1% 4,4%
XBox One XBox One X Playstation 2 Playstation 3 Playstation 4 Playstation 4 Pro Wii Wii U Nintendo 

Switch
Consoles
Clássicos

Outro
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Independente de possuir ou não, quando perguntamos para os entrevista-
dos qual dos videogames oferece a melhor experiência para jogos, o PlayS-
tation 4 aparece em primeiro lugar, com 28,7% das respostas, apesar de apa-
recer apenas em 4º lugar entre os mais presentes nos lares dos jogadores. O 
Xbox 360, o mais presente nos lares brasileiros, aparece em segundo no ran-
que da melhor experiência, com 18,8% das respostas. As versões mais recen-
tes dos consoles da Microsoft e da Sony, o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro 
ficam atrás das suas próprias versões anteriores nesse ranking. Curiosamen-
te, os videogames clássicos/retrô ficaram em 7º lugar na votação (2,3%), à 
frente dos aparelhos Nintendo Switch (1,6%), Wii U (1,6%) e Wii (1,3%). A hipó-
tese é que esse resultado reflete o desejo do consumidor pelo produto, seu 
conhecimento desse mesmo produto (suas capacidades, possibilidades) e o 
quanto ele é acessível, tanto em preço quanto em disponibilidade.

Questionando sobre a frequência em que os jogadores de console costu-
mam jogar durante a semana, 17,9% afirmaram que jogam todos os dias, 
27% que jogam entre 3 a 6 dias da semana, 32,3% que jogam pelo menos 
1 vez na semana e 17,9% que jogam menos de 1 vez por semana (4,8% não 
souberam responder). Em um recorte por sexo, os homens costumam jogar 
mais constantemente e as mulheres mais ocasionalmente nos consoles, 
enquanto 20,4% dos homens disseram jogar todos os dias e 31% deles dis-
seram jogar entre 3 a 6 dias por semana, 15,1% das mulheres disseram jogar 
todos os dias e 22,4% delas disseram jogar 3 a 6 dias por semana. Em con-
trapartida, 33,6% das mulheres disseram jogar pelo menos 1 vez na semana 
enquanto 31,2% dos homens disseram o mesmo.

17,9%

27,0%

32,3%

17,9%

4,8%

Todos os dias

Entre 3 e 6 dias da semana

Pelo menos 1 vez na semana

Menos de 1 vez por semana

Não sei
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Em 2017, 17,3% dos jogadores compravam seus consoles pelo mercado paralelo. Observa-
mos, portanto, uma grande redução desse hábito: em 2018, 3,1% dos respondentes afirmaram 
que compraram os seus consoles no mercado paralelo, uma redução de 14,2 pontos percentuais 
em apenas um ano. 

O meio mais utilizado para comprar videogames foram grandes lojas físicas (varejo tradicio-
nal), apresentando 45,4% de adesão. Outro meio de destaque são as compras online em grandes 
lojas, com 27,1%. A compra de aparelhos usados de amigos ou conhecido é de 11,1%, e 6,2% com-
prou usado online, o que revela parte do ciclo de vida longo os modelos mais antigos. 3,5% dos 
jogadores de console o compraram em viagem internacional.

45,4%

3,5% 3,1%3,6%
6,2%

11,1%

27,1%

Lojas de shopping 
ou rua (grandes 

Marcas)

Viagem 
internacional

Mercado 
Paralelo

OutroComprado 
USADO (online)

Comprado USADO 
(amigos/conhecidos)

Lojas online 
(grandes marcas)
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Houve, também, um aumento expressivo nas vendas de jogos online. Em 2017, 31,3% dos 
jogadores compravam seus jogos no varejo online e 11,9% pelas lojas onlines das plataformas 
e em 2018 vemos que 49,4% dos jogadores compram seus jogos no varejo online e que 35,6% 
compram nas lojas online das plataformas. Mas, ainda sim, o meio mais utilizado para compras de 
jogos no Brasil são as lojas de varejo tradicional, com 54,2% de adesão. O jogador brasileiro está 
se relacionando com o meio online não só para compras, mas também para o ato de jogar. 51,0% 
deles disseram que costumam jogar online. Deles, 43,1% jogam na PlayStation Network enquanto 
37,5% jogam pela Xbox Live.

54,2%

35,6%

8,5%

15,3%

8,6%

1,4%
5,6%

49,4%

Lojas de varejo 
tradicional 

(lojas físicas)

Lojas online ‘normais’ 
(pela internet, 
com entrega)

Lojas online 
‘das plataformas’

Sites internacionais 
que enviam 
para o Brasil

Ganho 
de presente

Baixo “Pirata” OutroNão compro
 jogos
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Analisamos os costumes dos jogadores de computador brasileiros para entender quais as suas ca-
racterísticas e comportamentos. Quando perguntamos qual o tipo de computador possui, 59,5% dos 
respondentes da pesquisa afirmaram que possuem laptop/notebook, uma grande significativa 
frente ao segundo colocado, os desktops, com 32,7%. Mais expressiva ainda quando comparados 
às suas versões gamer: os laptops/notebooks gamers são possuidos por 7,8% dos respondentes, 
enquanto os desktop gamers convencionais por 6,4% e os desktop gamers montados por 8,0% deles. 

Computador

32,7%
Desktop

6,4% 8% 59,5% 7,8% 2,0% 2,5% 2,8% 8,1%
Desktop 
gamer

Desktop gamer 
(montado)

Laptop/
notebook

Laptop/
notebook gamer

IMac MacBook All-in-one Não
tenho
computador
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23,1% 19,8% 16,7%18,7%

26,2%

19,9%

Todos os dias

DESKTOP DESKTOP

DESKTOP

NOTEBOOK NOTEBOOK

Pelo menos 
1 vez na semana

Pelo menos 
1 vez na semana

Todos os dias

Todos os dias
(homens)

Todos os dias
(mulheres)

Há diferenças relevantes entre o jogador de desktop e do jogador de notebook quanto a frequên-
cia de jogo na semana. Enquanto 23,1% dos jogadores de desktop afirmam jogar todos os dias, 18,7% 
dos jogadores de notebook afirmam o mesmo. Essa informação vem ao encontro da suposição de 
que os jogadores de desktop são vistos como mais envolvidos no ato de jogar. O inverso também 
acontece: enquanto 19,8% dos jogadores de notebook afirmam que jogam pelo menos uma vez na 
semana, 16,7% dos jogadores de desktop afirmam o mesmo. Outra comparação que nos fornece 
insights interessantes é a de que 26,2% dos jogadores de desktop homens disseram jogar todos os 
dias, enquanto 19,9% das jogadores mulheres disseram o mesmo.

A duração média das sessões de game no computador desktop, segundo os respondentes da pes-
quisa, é de menos de 30 minutos para 18,4% deles, de até 1 hora para 32,6%, entre 1 a 3 horas para 
27,3%, de 3 a 6 horas para 9,3% e mais de 6 horas para 4,1%. Mesmo que mais frequentes durante a 
semana, as médias de duração de sessão de jogo não se diferem muito das sessões médias de quem 
joga no notebook: nessa plataforma, 17% afirmaram que suas sessões duram menos de 30 minutos, 
36,6% que duram até 1 hora, 29% entre 1 a 3 horas, 6,4% de 3 a 6 horas e 3,3% mais de 6 horas.
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Quando questionados sobre as principais vantagens do computador quando comparado às ou-
tras plataformas para jogar, o “menor custo na aquisição dos jogos” cresceu muito desde o ano pas-
sado, quando apenas 20,9% dos jogadores assinalaram essa alternativa: nos resultados de 2018, 
32,0% deles a assinalaram, configurando um aumento de 11,1 pontos percentuais em apenas um 
ano. Porém, a principal vantagem apontada pelos respondentes foi “Posso customizar minha má-
quina para minhas necessidades de jogos”, seguido pelo menor custo na aquisição de jogos e, em
seguida, pela plataforma “ter outros usos além de jogos”, com 30%.

45,0%

30,0%

21,3%

16,3% 14,5%

32,0%

Posso customizar 
minha máquina para 

minhas  necessidades 
de jogos

Menor custo 
na aquisição 

dos jogos

A plataforma tem 
outros usos além 

de jogos

Os jogos que 
eu gosto estão 

nessa plataforma

Essa plataforma 
tem mais variedade 

de jogos

A qualidade da 
imagem dos jogos 

que eu jogo é melhor 
nesta plataforma
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Menos da metade dos jogadores de computador costuma jogar online (45,3%), apesar do fácil
acesso que essas plataformas oferecem para a conexão com a internet. Dentre os jogadores que
jogam online, a maioria, 30,5% afirma que joga todos os dias, 26,7% afirmaram que jogam entre
três a seis dias da semana, 26,7% que jogam pelo menos uma vez na semana, 14,3% que jogam
menos de uma vez por semana e 1,8% não souberam responder.
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Na PGB 18 foi aprofundada a pesquisa no âmbito dos eSports, um tema que 
vem crescendo de importância dentro da prática dos jogadores e também na in-
dústria de jogos eletrônicos que tem investindo em diversos produtos e serviços 
para viabilizar torneios com maior participação e, ao mesmo tempo, audiência.

Ainda que seja um assunto relativamente novo dentro dos jogos eletrô-
nicos, em torno desses jogos competitivos existem diversas comunidades 
de jogadores (e espectadores) que assistem e participam das transmissões 
através, principalmente, de mídias digitais. Será que os brasileiros sabem o 
que é eSport?

eSports
Dentre os entrevistados que possuem o hábito 
de jogar jogos eletrônicos, um pouco mais da metade 
(54,1%) já ouviram falar sobre esse segmento. 
Isso revela um grande mercado potencial

54.1%
Sim
54,1%
Sim

45,9%
Não

Já ouviram falar de eSport?

Voltar para 
o Índice
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É possível consumir eSports de duas maneiras essenciais: jogando ou as-
sistindo às partidas. Dentre os jogadores que já ouviram falar sobre eSports, 
47,2% jogam e 39,8% não jogam esse tipo de jogo. Ao mesmo tempo, 13% afir-
maram que gostaria de começar.

Perguntou-se ao jogador de eSports quais são os jogos que conhece. Com a 
vitória absoluta, FIFA aparece em primeiro lugar no conhecimento dos jogado-
res com 85,3% dos votos. Seguindo o ranque, temos Street Fighter V (49,1%), 
PES: Pro Evolution Soccer (48,2%), Poker Stars (47,2%), Counter Strike (46,4%), 
Cartola FC (45,7%), League of Legends (44,3%) e Clash Royale (41,2%).

Percebeu-se que os eSports no Brasil estão ganhando mais adeptos ao lon-
go do tempo. Afinal, houve um crescimento bastante significativo em relação 
à Pesquisa Game Brasil do ano passado. Em 2018, 20,2% dos jogadores de 
eSports afirmaram ter participado de algum campeonato, sendo que, des-
tes, 29,4% afirmaram fazer parte de algum time. A hipótese é que esses res-
pondentes não querem dizer que, necessariamente, fazem parte de grandes 
times, mas que ao menos possuem um time mais ou menos formalizado que 
pratica e compete em campeonatos diversos.

79,8%

70,6%

20,2%

29,4%

Participou
de campeonato?

Faz parte de
algum time?

Não

Não

Sim

Sim



21

Mas não é só de jogadores que é feita a comunidade do eSport. Dentre 
aqueles que já ouviram falar de eSports, 37% acompanham campeonatos. 
Entre os que não acompanham, mais da metade gostaria de começar (56,5%).

Para assistir aos campeonatos, o principal canal é o digital. 65,8% dos 
espectadores acompanham os jogos por Youtube e 20,6% pelo Twitch.

Apesar do território principal do consumo dos eSports estar na internet, 
a TV paga ocupa um espaço significativo na disponibilização de acesso às 
partidas. De fato, ganha o segundo lugar como plataforma de acesso aos 
jogos com 46,2% dos jogadores acompanhando as partidas por lá, perdendo 
apenas para o Youtube. Vale ressaltar que os pesquisados podiam assinalar 
mais de uma plataforma de acesso. Por isso, os números evidenciam o com-
portamento multiplataforma do espectador de jogos digitais.

65,8%

46,2%

20,6%

YouTube

Tv Paga

Twitch
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Dos quatro jogos mais acompanhados, o “campeão de audiência” é de futebol. FIFA é o primei-
ro, com 60,6% de entrevistados afirmando acompanhar as partidas. O futebol está engendrado 
em nossa cultura e, como consequência, os videogames sobre esse esporte ganham destaque na 
preferência do consumidor.

Assim como os esportes “tradicionais”, a audiência dos eSports também traz consigo a instau-
ração de ídolos, personalidades e celebridades. 43,8% dos jogadores de eSports acompanham 
algum competidor.

Diferente dos esportes físicos, muitos dos digitais permitem que os atletas interajam durante 
as partidas com os jogadores, respondendo dúvidas, mostrando seu cotidiano de treinamento etc.. 
Essa prática aproxima o atleta dos espectadores, potencialmente tornando-o mais importante 
para o espectador do que o time para qual ele joga.

É interessante observar que gamers brasileiros não conheçam times de eSports do próprio país. 
Dentre os espectadores de eSports, 40,1% dos respondentes dizem desconhecer equipes nacio-
nais. Isso pode significar que o setor brasileiro ainda está em processo de crescimento, com forma-
ção de times nacionais, patrocínios, mídia, arenas e espectadores ainda se organizando localmente.
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A intenção é traçar um panorama, ainda que inicial, sobre as particularidades desse consumidor. A 
maioria dos entrevistados (65,8%) afirmaram que os jogos eletrônicos estão entre as suas princi-
pais formas de diversão. Ainda afirmaram (45,3%) que esta é a sua principal forma de diversão hoje, 
sendo isto verdade para 49,2% de homens e 41,8% de mulheres.

HÁBITOS MIDIÁTICOS DOS JOGADORES

Para muito dos jogadores, a atividade do jogo eletrônico vem acompanhada de alguma outra. Per-
guntados sobre as atividades que realizam enquanto jogam algum game, 47,9% afirmaram escutar 
música e 46,4% assistem TV. Beber (28,8%) e comer (28,7%) são a terceira e quarta atividade mais 
realizada durante as partidas, respectivamente. No ranque das atividades, “apenas jogar” apareceu 
em nono lugar, com 16,6% das respostas.

Consumo
Na PGB 18, ampliamos o território de conhecimento 
do público jogador fazendo questões sobre alguns 
hábitos de consumo de marcas, mídia e serviços

Voltar para 
o Índice
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16,6%

46,4%

18,5%

23,7%

28,7%

28,8%

22,4%

17,7%

8,5%

4,6%

5,8%

0,6%

47,9%

Nada Apenas jogo

Assisto TV

Assisto vídeos, programas, filmes ou séries online

Navego na internet

Como

Bebo

Acesso redes sociais

Uso outros aplicativos no celular

Leio

Trabalho

Estudo

Outra atividade

Escuto música
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E esta atividade multimídia não está ligada exclusivamente à idade, mas também atrelada as 
diferenças entre gerações, segundo pesquisas anteriores.. Do público até 24 anos, 51,7% jogam 
escutando música e 38,6% enquanto assistem TV. No público acima dos 35 anos a importância 
inverte, mas o hábito multimídia continua ainda muito relevante: 49,4% jogam assistindo TV e 
42,6% escutando música.

A partir de um método de pesquisa, perguntou-se quais gêneros musicais os jogadores de ga-
mes “eliminariam”, se sentem em “órbita distante”, são “indiferentes”, consideram como do “meu 
time” e quais eles “defenderiam bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, entende-se 
que quanto mais perto dessa última classificação, mais envolvimento o consumidor tem com o 
gênero. A proximidade não está necessariamente relacionada ao quanto se consome. Os gêneros 
avaliados foram Sertanejo, Pop, Pagode, Gospel, Rock, MPB, Forró, Funk e Eletrônico.

Dentre os jogadores, 40,9% afirmaram que o Pop é “meu time”, seguido por MPB, com 34,8% 
das preferências. Mas é o time do Rock que é o mais acertivo com 30,6% dos pesquisados “defen-
dendo bravamente” seu gênero preferido. Entre os piores resultados, quem saiu perdendo foi o 
Funk, com 41,1% dos jogadores “eliminando” o gênero do seu gosto musical.

O mesmo método foi aplicado aos gêneros de filmes. Os jogadores mostraram valorizar ani-
mações, com 44,6% das respostas colocando esse gênero em “meu time”, seguido de ação 
(42,9%) e comédia (42,7%). Mas é essa última que ganha a defesa dos consumidores, com 40,2% 
dos jogadores afirmando que a “defenderiam bravamente”. Dentre os eliminados pelos jogado-
res, temos um empate técnico entre quatro gêneros, que ficam entre 18% e 19%: Faroeste, film 
noir, musical e terror.
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SNACKS DURANTE AS PARTIDAS

Comer e beber durante as partidas é um hábito comum entre os jogadores. A cada 10 jogadores, 
8 costumam consumir snacks e bebidas enquanto jogam. 

Poderíamos imaginar que a vida do jogador é repleta de refrigerante, mas o vencedor entre os 
jogadores é o suco, sendo o alimento mais consumido entre eles durante as jogatinas, com 43,9% 
da preferência entre os jogadores mais jovens e até os mais experientes. Em seguida, aparecem 
os salgadinhos/ snacks com 40,8%, refrigerantes vêm em terceiro lugar com 39,9%, chocolate e 
doces seguem com 38,8% e, em quinto lugar de preferência está a pizza, com 25,8%. Ainda que não 
seja uma “finger food”, algo fácil de se comer com as mãos, a pizza aparece com grande relevância 
no consumo durante as partidas.

20,8% dos jogadores afirmaram beber cerveja durante as partidas. A bebida é a escolhida pelos 
jogadores entre 25 a 34 anos.

39,9%
Refrigerante

25,8% 18,2% 4,9% 20,8%
Pizza Hambúrgueres Outros Nenhuma/

Não bebo
nada 
enquanto
jogo

43,9%
Sucos

20,8%
Cerveja

40,8%
Salgadinhos/
Snacks

38,8%
Chocolate/
Doces

6,1%
Isotônicos
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Os hábitos alimentares durante o jogo entre homens e mulheres também difere. A ala masculina 
prefere, nesta ordem, sucos (46,6%), refrigerante (44,8%) e salgadinhos (39,4%), enquanto as mulhe-
res preferem salgadinhos (42%), sucos (41,8%) e chocolates e doces (41%).

MARCAS DE SNACKS

A partir de uma classificação sobre a proximidade que o consumidor sente que tem da marca, per-
guntou-se quais marcas de salgadinho os jogadores de games “eliminariam”, se sentem em “órbita 
distante”, são “indiferentes”, consideram a marca como do “meu time” e quais eles “defenderiam 
bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, entende-se que quanto mais perto dessa última 
classificação, mais envolvimento o consumidor tem com a marca. A proximidade da marca não está 
necessariamente relacionada à quantidade de produto que se consome. As marcas participantes 
foram Doritos, Cheetos, Batata Palha (Elma Chips), Ruffles, Pingo D’Ouro, Sensações (Elma Chips), 
Fandangos, Coquetel Dr Oetker, Torcida, Pringles e Qualitá.

A marca que os consumidores mais defendem é Ruffles, com 33,8% da preferência entre os jo-
gadores de games. Mas a marca mais votada como do “meu time” foi a Batata Palha (Elma Chips), 
com 46,1% dos votos. Uma quantidade significativa de jogadores se sentiram indiferentes quanto à 
Coquetel Dr Oetker (49,9%) e Qualitá (49,5%). Esta última ainda foi votada como a marca que os jo-
gadores mais gostariam de “eliminar”, com 11% dos votos.
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MARCAS DE BEBIDAS

Usando o mesmo método, jogadores foram perguntados quanto as marcas de refrigerantes. Par-
ticiparam da pesquisa as marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kuat, Pepsi, H2O e Dolly.

A marca que os jogadores defenderiam bravamente foi, com boa vantagem na preferência, a Co-
ca-Cola, com 38,1% dos votos. A Pepsi, sua concorrente direta, ficou em 5º lugar nessa classificação. 

Das marcas que foram votadas como do “meu time”, a Fanta ganhou mais votos com 38,8%, se-
guido de Sprite com 38,1%. Kuat (32,2%) e Dolly (32,8%) foram as marcas mais votadas como indife-
rentes para os jogadores. Entre as eliminações, a mais votada foi Dolly, com 25,8% dos votos.

MARCAS DE TÊNIS

A partir de uma classificação sobre a proximidade que o consumidor sente que tem da marca, a 
Pesquisa Game Brasil 2018 perguntou quais marcas de tênis os jogadores de games “eliminariam”, 
se sentem em “órbita distante”, são “indiferentes”, consideram a marca como do “meu time” e quais 
eles “defenderiam bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, entende-se que quanto mais 
perto dessa última classificação, mais envolvimento o consumidor tem com a marca. A proximidade 
da marca não está necessariamente relacionada ao consumo do produto. As marcas participantes 
foram Nike, Asics, Mizuno, Adidas, Rebook, Puma, Olympikus, Fila, Timberland, Skechers, New 
Balance, Converse, Under Armor, Vans e Osklen.
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A marca Nike foi a vencedora com folga, com 40,5% dos consumidores colocando-as no “seu time” 
e 36,7% “defendendo bravamente” a marca. Destaque também para Adidas, que ficou em segundo 
lugar das defendidas com 33% dos votos. Das marcas que ficam no time do consumidor temos, do 
mais votado para o menos, Adidas, Nike, Puma, Olympikus, Rebook, Mizuno e Fila, que adquiriram 
entre 30% e 40% dos votos.

As outras marcas ficaram com a “indiferença” do consumidor, provavelmente porque não se co-
municam diretamente com o público jogador, variando de 40 a 60% dos votos totais.

APLICATIVOS DE DELIVERY DE COMIDA

A pesquisa partiu da hipótese que os jogadores de games são enredados com o mundo digital e, 
por conta do hábito de comer e beber enquanto se joga, teriam envolvimento com os aplicativos de 
delivery de comida. Perguntou-se então o quão envolvidos com as marcas dos principais aplicativos 
os jogadores estão, participando da pesquisa a Hellofood, iFood, PedidosJá, Restaurante web deli-
very, Disk Cook, One Pizza, Habbib’s Delivery, Bob’s Delivery, Pizza Hut, China in Box e UberEATS.

Uma parte significativa das respostas ficaram em “indiferença”, mostrando que o consumidor des-
conhece ou não tem qualquer envolvimento com as marcas de aplicativos, tanto para o desejo quan-
to para a repulsa. A única marca que fugiu desse padrão foi o iFood, com 36,8% dos consumidores 
considerando-a como uma marca do seu time, e 21,2% afirmando que a defenderiam bravamente. 
Outras marcas que tiveram algum nível de preferência foram Habbib’s delivery, Bob’s delivery, Piz-
za Hut e China in Box, provavelmente por conta da presença da marca no mercado de delivery tradi-
cional (não por apps) no Brasil.
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MARCAS DE TELECOM

A partir de uma classificação sobre a proximidade que o consumidor sente que tem da marca, a 
Pesquisa Game Brasil 2018 perguntou quais marcas de serviços de Telecoms os jogadores de ga-
mes “eliminariam”, se sentem em “órbita distante”, são “indiferentes”, consideram a marca como do 
“meu time” e quais eles “defenderiam bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, entende-
-se que quanto mais perto dessa última classificação, mais envolvimento o consumidor tem com a 
marca. A proximidade da marca não está necessariamente relacionada ao consumo do serviço. As 
marcas participantes foram Vivo, Claro, Oi, TIM, NET, Algar, Embratel, GVT, AT&T, Verizon, Virgin, 
Porto Seguro Conecta e Nextel.

A marca que os jogadores mais “defenderiam bravamente” são Vivo (17,6%), seguido por NET 
(12,6%) e TIM (12,4%). Ainda que sejam comparativamente as melhores, a quantidade de votos de 
defesa são poucos. 

O que chamou a atenção foram a quantidade de votos em “eliminaria”. Das categorias de produtos 
e serviços observados, os maiores votos de repulsa estavam nas Telecoms. Entre as piores avaliadas, 
estão Oi (20,2%), Virgin (20%) e Verizon (18,4%).
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MARCAS DE CARROS

A partir de uma classificação sobre a proximidade que o consumidor sente que tem da marca em re-
lação às marcas de automóveis, a Pesquisa Game Brasil 2018 perguntou quais marcas os jogadores 
de games “eliminariam”, se sentem em “órbita distante”, são “indiferentes”, consideram a marca como 
do “meu time” e quais eles “defenderiam bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, enten-
de-se que quanto mais perto dessa última classificação, mais envolvimento o consumidor tem com 
a marca. A proximidade da marca não está necessariamente relacionada ao consumo do serviço. As 
marcas participantes foram Toyota, Volkswagen, Jeep, Suzuki, Fiat, Audi, Peugeot, Mercedes, BMW, 
Renault, Kia, Chevrolet, Hyundai, Nissan, Honda, Ford, entre outros.

É importante entender que, não perguntamos quais marcas eles possuem, mas apenas qual a 
relação emocional que os respondentes apresentam em relações à estas marcas.

As três principais marcas que os consumidores “defenderiam bravamente” são BMW (31,7%), 
Mercedes (28,7%) e Honda (27,5%). Já as três principais em “meu time” foram Ford (40%), Chevrolet 
(39%) e Hyundai (38,8%).

Os votos mais altos ficaram na casa da indiferença, sendo as marcas mais votadas a Mazda 
(54,7%), Tesla (53%) e a Subaru (50,6%).
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MARCAS DE BANCOS E CARTÕES DE CRÉDITO

A partir de uma classificação sobre a proximidade que o consumidor sente que tem da marca, a 
Pesquisa Game Brasil 2018 perguntou quais marcas de instituições bancárias os jogadores de games 
“eliminariam”, se sentem em “órbita distante”, são “indiferentes”, consideram a marca como do “meu 
time” e quais eles “defenderiam bravamente”. Seguindo essa ordem de importância, entende-se que 
quanto mais perto dessa última classificação, mais envolvimento o consumidor tem com a marca. 
A proximidade da marca não está necessariamente relacionada ao consumo do serviço. As marcas 
participantes foram Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Nubank.

A maior parte dos consumidores votou em “indiferença”, demonstrando que os jogadores tem 
pouco envolvimento com essas marcas de bancos. A marca que mais ganhou votos em “defenderia 
bravamente”, foi a Caixa Econômica Federal com 17,3% da preferência. A marca mais votada para ser 
“eliminada” pelos consumidores foi Santander, com 21,1% dos votos.

Ainda, perguntamos sobre o envolvimento com as bandeiras de cartões de crédito, cartões pré-
-pagos e outros serviços semelhantes que poderiam pertencer ao cotidiano do consumidor. As mar-
cas votadas foram Visa, Mastercard, American Express, Elo, Sodexo e VR.

Da mesma maneira, a indiferença foi alta entre todas as marcas, com excessão de Mastercard, 
com 48,9% dos jogadores colocando-a em “seu time”, seguido por Visa com 48,1%. Mas foi a pri-
meira que ganhou mais votos em “defenderia bravamente”, com 25,2% dos votos. Entende-se que 
as respostas estão mais ligadas à lembrança de marca em geral do que o envolvimento do jogador 
com aquela marca em particular. Em outras palavras, estas são marcas que, historicamente, não se 
direcionaram para esse público e, por isso, a maior parte das respostas são “indiferentes”.
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Notamos que os pais que se declararam gamers tendem a ter filhos que jo-
gam mais jogos digitais e também costumam, em maioria, jogar com seus fi-
lhos, representando 98,1% dos pais participando da diversão com as crianças. 
Mas os pais não-gamers também jogam junto com seus filhos, com 79,8% 
participando da atividade. Isso mostra que os jogos digitais tem o potencial 
de serem atividades relevantes de integração entre pais e filhos. 

Pais e filhos
Independentemente da idade, nota-se que os pais 
percebem que o jogo digital está bastante presente 
nos hábitos de entretenimento de seus filhos, com 
82,5% deles declarando que seus filhos jogam games

82,9%
dos filhos jogam

Voltar para 
o Índice
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A maior parte dos filhos jogadores são meninos (71%), com apenas metade das filhas sendo 
jogadoras (48,4%). Curiosamente, a maior parte dos pais que jogam com seus filhos declararam 
fazê-lo com suas meninas, sendo 76,9% de participação de garotas e 68,2% de garotos. O hábito 
de consumo de jogos dos pais mostra sua influência no hábito dos filhos, onde apenas 8% dos pais 
gamers tem filhos que não jogam, comparado aos 13,6% de pais não gamers que tem filhos que 
também não jogam - ainda que esses percentuais relativamente baixos revelem que o hábito de 
consumo de jogos digitais está presente na população em geral.

71,0%
Jogadores

48,4%
Jogadoras
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Nesta edição da pesquisa foi questionado o que os pais pensam sobre os jogos eletrônicos, os 
hábitos dos filhos nesse quesito e o que entendem dos possíveis benefícios e malefícios dos jogos 
digitais na educação e desenvolvimento da criança. 15,6% dos pais se mostraram “totalmente à 
favor” do consumo de jogos, e 62,6% declararam que “gostam, mas com ressalvas”. Apenas 12,9% 
declararam “não gosto, mas deixo”, e menos de 1% disseram ser “totalmente contra” o hábito de 
jogar. De qualquer modo, notamos que os pais possuem uma inclinação favorável ao jogo digital. 
Não podemos ignorar que 12,93% dos respondentes declararam que não gostam que seus filhos 
joguem mas, ao mesmo tempo, não os proíbe.

Na PGB 2016 e 2017, notamos que os pais exercem alguns tipos de controle sobre o consumo 
de jogos digitais de seus filhos, principalmente o tempo de jogo, o tipo do jogo e o horário do dia. 
Na edição de 2018, separamos alguns cuidados que os pais devem ter com o hábito do jogo, se-
gundo a pesquisa científica na área da saúde. Os entrevistados concordam que devem evitar que 
as crianças joguem jogos inadequados para a sua faixa etária (89,5%), estimular a variação de ca-
tegorias de jogos para estimular diferentes habilidades (84,8%), manter a distância da tela da TV ou 
do computador (80%), evitar jogos digitais que estimulam a violência (78,9%), evitar que as crianças 
joguem antes de dormir (74,1%). 
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Baseado nas mesmas recomendações da área da saúde, perguntamos aos pais se concordavam 
com os potenciais riscos da presença de jogos digitais na vida de seus filhos. Em ordem decres-
cente, concordam (totalmente ou parcialmente) que os jogos são viciantes, podendo causar de-
pendência (71,8%), promovem o distanciamento da convivência social (71,4%), causam distúrbios 
no sono (65,3%), são responsáveis pelo aumento da obesidade (62,1%), causam estresse (56,1%) e 
atrapalham o desempenho na aprendizagem (52,2%). 

Há uma concordância maior sobre os benefícios da influência dos jogos digitais na vida das 
crianças. Em ordem decrescente, os pais concordam que os jogos promovem a leitura e aprendi-
zagem de outros idiomas (79,4%), estimulam habilidades de observação, discriminando objetos, 
reconhecendo-os e traçando possíveis trajetórias (77,8%), treinam para planejamento de estraté-
gias, resolução de problemas, antecipação de resultados e tomada de decisão (75,5%), trazem me-
lhorias para as atividades mentais/ cerebrais (73,9%) e são facilitadores do aprendizado em vários 
campos do conhecimento (matemática, história, geografia, física etc.) (70%).

Promovem a leitura e 
aprendizagem de outros idiomas

Estimulam habilidades de 
observação, discriminando 
objetos e traçando trajetórias

Treinam para planejamento 
de estratégias, resolução de 
problemas e tomada de decisão

Trazem melhorias para 
atividades mentais / cerebrais

São facilitadores de 
aprendizado em vários 
campos do conhecimento

79,4% 77,8% 75,5%

73,9%

70,0%
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Seja premium

• Perfil demográfico
• Perfil geográfico
• Perfil socioeconômico
• Mobile
• Videogame
• Computador
• eSports

• Pais e Filhos
• Hábitos de consumo
• Jogos e acessórios
• Tendências
• Hábitos midiáticos
• Marcas do coração
• + de 2.500 páginas de conteúdo

A edição Premium apresenta uma análise completa em pdf, com mais 
de 2.500 páginas de conteúdo. Você receberá informações como 
os hábitos de consumo do gamer brasileiro nas plataformas mobile 
(smartphones e tablets), videogame e computadores, preferências 
do gênero, comportamento, dados demográficos e muito mais
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