


. Realização
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A Pesquisa Game Brasil 2020 é a nova leitura de campo que traça o perfil 
do gamer brasileiro, que contou com o reforço de outros profissionais do 
mercado e da academia.

Nesta 7ª edição, o Sioux Group através da unidade de negócios Go Gamers, 
ESPM e Blend New Research trazem o cenário atual do mercado de 
games com diversas abordagens dos hábitos de consumo nas principais 
plataformas de jogos e com diversos cruzamentos e análises comparativas.



. Metodologia
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A Pesquisa Game Brasil 2020 foi 
realizada com público online em todo
o Brasil, conforme mapa ao lado.

A metodologia utilizada visa obter 
maior qualidade das informações 
e aprofundamento das respostas.

O painel permite ainda que a 
qualquer momento os parceiros
do projeto possam interagir 
novamente com os respondentes, 
ganhando maior profundidade
de análises.

Questionário
estruturado quantitativo

5.830 participantes

Realizado entre
1 e 16 de fevereiro



. Perfil do Gamer



Qual é o seu sexo?
O público feminino 
continua sendo maior
que o masculino.
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A liderança das mulheres no consumo de jogos eletrônicos se mantém desde 2016, retrato da popularidade dos 
games e da sua massificação - em especial no segmento mobile e casual.
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25 a 34
anos

34,7%

35 a 54
anos

24,7%

Em qual faixa etária você se enquadra?

16 a 24
anos

34,6%

Segundo os dados oficiais do 
IBGE*, a população brasileira é 
concentrada na faixa dos 15 
aos 39 anos. Como notamos 
que o hábito de jogar games 
é bem difundido em toda 
população, é esperado que 
a faixa de idade do jogador 
brasileiro aqui apresentada 
seja convergente. Os dados da 
PGB** reforçam ideia de que 
jogar games não é uma 
atividade apenas das crianças 
e adolescentes, 
enfraquecendo o velho 
paradigma**.

* Cf. IBGE. Projeções e estimativas da população do Brasil e 
das Unidades da Federação. População. Disponível 
em https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. 
Último acesso em maio de 2020

** Por questões metodológicas e éticas, não entrevistamos diretamente menores 
de 16 anos de idade. Informações acerca dos hábitos de consumo de jogos digitais 
em crianças e adolescentes dentro desta faixa são coletadas através dos seus pais.
A quantidade de entrevistados maiores de 54 anos foram estatisticamente 
irrelevantes para a pesquisa e, por isso, não foram considerados nas ponderações.

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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Tem o costume de jogar algum tipo de jogo?

A pesquisa revelou 
que 73,4% dos 
brasileiros jogam 
jogos eletrônicos, 
independentemente 
da plataforma – um 
crescimento de 7,1 
pontos percentuais
em relação ao ano 
passado.
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Você se considera um gamer?

Essa questão foi usada 
como filtro para 
determinarmos quem é 
o Hardcore gamer e o 
Casual gamer. Ou seja, 
tratamos a diferença dos 
perfis principalmente 
como questão de 
identificação com a 
imagem gamer, para 
comparar essa imagem 
com o hábito real de 
consumo dos jogadores.

É um traço do perfil diretamente 
relacionado a preferência no hábito de 
consumo no momento de 
entretenimento. A quantidade de horas 
jogadas não necessariamente tem relação 
direta com “ser gamer”.
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Celular/
Smartphone

86,7%

Video game
(console)

43,0%

Computador

40,7%

Notebook

38,2%

Tablet

15,8%

Em quais destas plataformas costuma jogar?

Os brasileiros costumam jogar principalmente no smartphone, com 86,7% da preferência, aumentando 3,7 
pontos percentuais em relação a 2019. Em seguida vem o videogame, com 43%, e o computador, com 40,7%.
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Celular/
Smartphone

52,0%

Video game
(console)

19,9%

Computador

14,2%

Notebook

8,6%

Smart TV/
Portátil

1,8%

Qual sua plataforma preferida para jogar?

Quando perguntados sobre qual a plataforma de jogo preferida, os smartphones crescem quase 7 pontos 
percentuais, atingindo a maioria dos jogadores com 52% da preferência.



Homens

61,3%
tem entre
16-24 anos

39,2%

Perfil do
Hardcore Gamer

tem entre
25-34 anos

35,2%

Mulheres

61,9%

Perfil do
Casual Gamer

• 60,8%
preferem jogar no Mobile

• 33,3%
comem Snacks 
enquanto jogam

• 77,2%
gostam de assistir filmes de 
comédia • 62,6%

assinam Netflix

• 34,7%
possuem + 50 Mb de 
velocidade de internet

• 34,4%
preferem jogar
no Mobile

• 37,6%
comem Snacks
enquanto jogam

• 74,1%
gostam de assistir filmes
de ação

• 68,5%
assinam Netflix

• 41,9%
possuem + 100 Mb de 
velocidade de internetA maior parte do público Gamer 

Casual é feminino e a plataforma 
preferida de jogo é o smartphone. 

Ser Casual não significa jogar pouco: 
costumam jogar até três vezes por 
semana em sessões de até 3 horas.

Pela primeira vez a maioria dos 
Hardcore Gamers afirmaram que 
o smartphone é sua plataforma 
preferida, superando o videogame, 
líder na edição anterior.

Hardcore Gamer é um traço do 
perfil diretamente relacionado a 
preferência no hábito de consumo 
no momento de entretenimento.



. Mobile



Perfil geral mobile
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55,3%Classe Social

A/B1 B2/C1 C2/DE

37,0%Idade

De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 54 anos

O smartphone é onde está a maior massa de 
jogadores do Brasil. Como segmentação, trata-se 
do território de domínio das mulheres, tanto do 
perfil casual quanto hardcore. É a plataforma 
com maior penetração nas classes média (B2/C1) 
e baixa (C2/DE), geralmente jovens (16 a 24) e 
adultos (25 a 34).
Ao longo dos anos de PGB, notamos o domínio 
do público feminino no hábito de jogar. Isto 
acontece por conta da distribuição do 
smartphone no país, sendo uma plataforma 
muito relevante para comunicação, estudo, 
trabalho e também entretenimento. Os 
smartphones e sua ampla oferta de jogos, para 
todo o tipo de gosto e bolso, se revelam a 
principal porta de entrada a diversos públicos 
que estavam limitados pelos requisitos de 
hardware e software do videogame e do PC.

A base da pesquisa passa por alguns tratamentos nos dados antes da análise final. Esse processo 
visa trazer mais integridade à informação. Como resultado, ao fazer ponderações para análise, 
eventualmente a soma dos dados pode variar sutilmente para cima ou para baixo do 100%.
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Android

81,4%

iOS

13,3%

Não sei

1,7%

Windows

1,4%

Blackberry

1,1%

Symbian

1,0%

Qual o sistema operacional do seu celular/smartphone?

O sistema operacional Android segue na liderança absoluta no mercado de smartphone. Sua abrangência de 
marcas/modelos somados a uma grande variedade de preços justificam essa posição versus o sistema proprietário da 
Apple (iOS).
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Além de jogar, você realiza quais atividades no seu celular/smartphone?

O smartphone é um dos 
aparelhos mais 
abrangentes em termos 
de uso: menos de 1,8% 
usam apenas para 
jogar. Música, filmes, 
conversas, fotos, estão 
entre outras atividade 
que os entrevistados 
fazem, além de jogar.
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74,7%

66,8%

66,3%

65,1%

64,1%

Estratégia

Palavras

Clássicos

Aventura

Curiosidades

Categorias mais jogadas

Como é seu hábito de consumo nessas categorias de jogos, em
smartphones e tablets?*

62,4%

62,0%

61,9%

59,7%

57,4%

Educativo

Cartas

Quebra-cabeça / Trivia

Ação

Casual

MOBA

Indie

Free-to-play

Cross-platform

Multijogador em massa / MMO

Categorias menos jogadas

RPG

Luta

Cassino

Dados

Esportes

* As categorias são retiradas das classificações feitas pelos 
principais publicadores de jogos em todas as plataformas: Play 
Store, App Store, Playstation Store, Microsoft Store e Steam.
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Em quais locais acontece seu principal momento de consumo de jogos de
smartphone/tablet?

Mesmo com toda a 
mobilidade que a categoria 
smartphone permite aos 
jogadores, jogar em casa é 
o local mais popular no 
momento de consumo.
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Entre 1 e
3 horas

35,6%

Quantas horas, em
média, costuma jogar
online com outros
jogadores?

Todos os
dias

34,4%

Com qual frequência
costuma jogar
online com outros
jogadores?

Costuma jogar online com outros jogadores (pelo celular/tablet)?

Apesar da maioria dos 
jogadores não terem o 
costume de jogar online 
com outros, o 
crescimento foi bem 
relevante comparado a 
2019 (+11.6 pontos). 
Mesmo assim é uma 
experiência menos  
imersiva/competitiva se 
comparado às categorias 
videogames e 
computadores na visão 
de quem joga. 
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Onde busca saber as novidades de jogos no celular, para baixar ou comprar?
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Você costuma gastar dinheiro de outras maneiras com jogos?

O perfil de consumo 
da maioria dos 
jogadores em 
smartphone é de não 
gastar. Baixam jogos 
"free to play" que 
oferecem uma 
experiência de 
entretenimento mais 
compacta e/ou 
aceitam receber/ 
visualizar 
propagandas como 
uma forma de troca 
de serviço oferecido 
gratuitamente.



. Computador



Perfil geral computador
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50,5%Classe Social

A/B1 B2/C1 C2/DE

44,3%Idade

De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 54 anos

O PC é uma plataforma dominada pelo 
público masculino, sendo também a mais 
jovem das plataformas, com forte presença 
do público de 16 a 24 anos. Em classes sociais, 
tem presença na classe média (B2/C1) e alta 
(A/B1), mas há mais presença nas classes 
baixas (C2/DE) do que no videogame.
Nossa hipótese é que a versatilidade do 
computador faz dele um território com 
muita possibilidade de segmentação, já que 
é possível encontrar aqui a maior variedade 
de hardware (do mais simples notebook ao 
computador gamer personalizado) e 
também de software, com ofertas que vão 
desde os jogos hipercasuais até o mais 
hardcore dos eSports, ou o nicho dos 
simuladores de voo e automobilismo. 

A base da pesquisa passa por alguns tratamentos nos dados antes da análise final. Esse processo 
visa trazer mais integridade à informação. Como resultado, ao fazer ponderações para análise, 
eventualmente a soma dos dados pode variar sutilmente para cima ou para baixo do 100%.
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Laptop/
Notebook

54,3%

Desktop

34,1%

Desktop gamer
personalizado

19,6%

Laptop/
Notebook gamer

12,3%

Desktop
gamer

11,3%

MacBook

4,4%

Qual (quais) tipo(s) de computador você possui?

A cada ano nota-se que o crescimento dos computadores personalizados para o segmento gamer vem crescendo em 
importância. A posse de desktops cai 6,3 pontos percentuais (pp), enquanto os desktops gamer sobem 2,7pp e os 
personalizados 2,3pp em relação aos dados da PGB 2019. Laptops têm o crescimento mais expressivo, de 4,1pp.
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Além de jogar, você costuma realizar alguma destas outras atividades no
seu computador?
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Como é seu hábito de consumo nessas categorias de jogos?

81,7%

80,8%

79,4%

73,3%

72,8%

Estratégia

Aventura

Simulação

Ação

Atirador / Shooter

Categorias mais jogadas

72,1%

71,9%

69,8%

67,4%

65,2%

Corrida

RPG

Luta

Clássicos

Casual

Cassino

Dados

Cross-platform

Indie

MOBA

Categorias menos jogadas

Música

Palavras

Educativo

Família

Quebra-cabeça / Trivia
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Steam

54,9%

Em qual rede
costuma jogar
online?

Todos os
dias

41,9%

Com que
frequência
costuma jogar
online?

Entre 1 e
3 horas

40,9%

Quantas horas
costuma durar
em média sua
sessão online?

Costuma jogar online com outros jogadores?
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Onde busca saber as novidades de jogos para baixar ou comprar?



28

Você costuma adquirir algumas destas opções para jogos no computador?



. Console



Perfil geral console
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55,8%Classe Social

A/B1 B2/C1 C2/DE

37,5%Idade

De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 54 anos

O videogame ainda é um território dominado 
pelo público masculino, ainda que as 
mulheres tenham uma significativa presença 
nesta plataforma (especialmente no público 
hardcore). O público tende a ser de adultos (25 
a 34) e maduros (35 a 54), mas os jovens 
também são muito relevantes, o que mostra a 
versatilidade da plataforma.
Em comparação com outras plataformas, o 
videogame revela uma presença mais 
elitizada, sendo proporcionalmente maior a 
presença das classes alta (A/B1) e média 
(B2/C1), supostamente por conta do preço do 
equipamento e da sua especialização ao 
entretenimento, já que o PC e o Smartphone 
possuem utilidades mais variadas.

A base da pesquisa passa por alguns tratamentos nos dados antes da análise final. Esse processo 
visa trazer mais integridade à informação. Como resultado, ao fazer ponderações para análise, 
eventualmente a soma dos dados pode variar sutilmente para cima ou para baixo do 100%.
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Qual (quais) videogames você possui?

Playstation 4

38,4%

Xbox 360

29,4%

Playstation 2

23,6%

Playstation 3

22,6%

Xbox One

22,5%

Playstation 4
Pro

11,0%

PlayStation é a marca mais popular no Brasil, e o brasileiro 
tem pelo menos dois videogames em casa quando 
analisamos a categoria completa. 



Xbox One X

10,2%

Xbox 360

9,0%

32

Em sua opinião, qual videogame oferece melhor experiência para jogos?

Playstation 4

35,7%

PlayStation é a marca 
preferida, representada 
principalmente pelo PS4.

Playstation 4
Pro

22,5%

Xbox One

11,3%

Nintendo
Switch

1,7%
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Além de jogar, você realiza alguma dessas outras atividades no console?

Uma das principais 
características da 
categoria é sua relevância 
com a atividade de 
“jogar”, onde 47,5% dos 
entrevistados afirmam ser 
a única atividade que 
exercem. 
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Como é seu hábito de consumo nessas categorias de jogos, em consoles?

89,9%

88,0%

86,1%

86,0%

85,0%

Ação

Estratégia

Corrida

Aventura

Atirador / Shooter

Categorias mais jogadas

84,7%

84,4%

80,0%

79,0%

74,6%

Luta

Simulação

Clássicos

Esportes

Arcade

Dados

MOBA

Palavras

Cassinos

Indie

Categorias menos jogadas

Cross-platform

Quebra-cabeça / Trivia

Cartas

Música

Tabuleiro
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Costuma jogar online com outros jogadores?

Playstation
Network

53,7%

Em qual rede
costuma jogar
online?

De 3 a 6 dias
na semana

32,1%

Com que
frequência
costuma jogar
online?

Entre 1 e
3 horas

49,2%

Quantas horas
costuma durar
em média sua
sessão online?

A imersão do jogo online 
nos consoles é maior se 
comparada a outras 
categorias. As sessões 
duram de 1 a 3 horas para 
a maioria dos jogadores. 
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Onde busca saber as novidades de jogos para baixar ou comprar?
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Você costuma gastar dinheiro de outras maneiras com jogos?

A maioria dos jogadores 
consomem apenas o 
jogo, sem cair nas 
tentações de compra de 
fases adicionais, moedas, 
mapas, acessórios, que 
complementam algumas 
experiências.  



. Pais e Filhos
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Qual dessas frases melhor descreve sua situação em relação à sua casa?

Neste segmento, perguntamos aos entrevistados sobre sua situação familiar. Apenas aqueles que responderam 
“moro com meus filhos e esposa(o)” ou “moro com meus filhos, sem minha esposa(o)” participaram deste 
trecho, totalizando 2.163 entrevistados.
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1

43,4%
2

37,6%
3

14,1%
4

3,3%
5 ou mais

1,6%

Quantos filhos você tem?
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Seu filho que costuma jogar é:

Seus filhos(as) costumam jogar jogos eletrônicos?

O público feminino possui forte presença nos smartphones. Porém trata-se de um público mais velho. Entre as 
crianças e adolescentes, o território do jogo é dominado pelos meninos. Isso sugere que o hábito de jogar entre as 
mulheres começa mais tarde.
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Gosto, mas
com ressalvas

60,2%

Não gosto,
mas deixo

16,7%

Totalmente
a favor

13,6%

Indiferente

7,6%

Totalmente
contra

1,9%

Como você se sente em relação aos filhos jogando jogos eletrônicos?

Por mais um ano 
consecutivo, notamos 
que os pais tendem a 
gostar que seus filhos 
joguem games, mas 
possuem alguns 
receios. Ao longo da 
pesquisa, levantamos 
várias ressalvas comuns, 
já pesquisadas 
cientificamente pela área 
do comportamento do 
consumo e da saúde, e 
pedimos para os pais se 
posicionarem quanto à 
elas.



. eSports
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Sim

65,6%

Não

34,4%

Sim

44,7%

Não

43,2%

Não, mas
pretendo

12,1%

Você já ouviu falar de eSports?

Ao longo dos anos de pesquisa, notamos um crescimento significativo do conhecimento sobre eSports. Em relação 
ao ano passado, houve um crescimento de 6,7 pontos percentuais (p.p.) em jogadores que ouviram falar na 
atividade. Mas o ato de jogá-los caiu 3 pontos percentuais. Nossa hipótese é que o crescimento de jogadores deve ser 
orgânico dentro dos jogos que já existem. O que tende a aumentar é a audiência dos jogos.

Você joga/pratica 
eSports?
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Sim

17,6%

Não

82,4%

Sim

47,2%

Não

52,8%

Você já participou de algum campeonato?
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Menos de 1x
por semana

25,5%

Não assisto/
acesso

20,5%

Diariamente

19,7%

1x por
semana

17,5%

3x por
semana

8,9%

2x por
semana

7,9%

Quantas vezes por semana você assiste/acessa conteúdo sobre eSports?
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YouTube

68,6%

Redes
sociais

39,7%

Facebook

37,0%

TV paga

24,7%

Twitch

23,4%

IGTV
(Instagram)

18,7%

No ambiente digital, como você acompanha os eSports?



. Hábitos de Consumo
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Sim

64,1%

Não

35,9%

Sim

57,1%

Não

42,9%

O jogo digital está entre suas principais formas de diversão hoje em dia?
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E você faz alguma dessas atividades enquanto joga games digitais?
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Quais dessas categorias de produtos você consome durante a partida de
jogo eletrônico?
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Você assina algum serviço de streaming de vídeo?
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Você assina algum serviço de streaming de música?
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