
hábitos e
FREQUEN-
CIA

vício - Que passem tempo 
demais jogando

69% 

59% 

Que se estimulem para a violência

47% 

Que piorem o aproveitamento escolar

45% 

Que alguém use o jogo para se 
aproximar  maliciosamente deles

games agregam
CONHECIMENTO 
e desenvolvem habilidades

65%

Impactos positivos 
dos JOGOS 
Eletrônicos

perfil 
do gamer
2017

dos Pais gamers são a 
favor dos filhos jogarem 

São ponto de conexão 
ENTRE PAIS E FILHOS

88
% dos pais jogam 

com os filhos 

86
%

ACHAM QUE GAMES CONTRIBUEM 
para o futuro dos filhos de alguma maneira

controla o tempo de jogo

61% 58% 

controla o tipo de jogo

CONTROLE >>

MEDOS >>

características
DOS JOGOS

O perfil predominante dos gamers no brasil é de mulheres, com idades entre 25 e 54 
anos, que moram em são paulo e tem uma renda mensal de R$ 2.650,00 à R$ 5.240,00 

47%

53%

GÊNERO >>

59%

48%

43%

28%

FAIXA 
ETÁRIA 

16 a 24 anos

38%
25 a 34 anos

30%
35 a 54 anos

ACESSAM REDES SOCIAIS

SEM EXAGEROS >>

53%

6%

sE CONSIDERAM 
CASUAL GAMERS

HARD CORE   
GAMERS

ENQUANTO
APENAS São

48% 

TEM OUTRAS ATIVIDADES ALÉM DE JOGAR

VÃO AO CINEMA

49% 

pesquisa 
GAME BRASIL 
2017 A TECNOLOGIA aliada ao nosso MUNDO ATUAL>>

ESTRATÉGIA AVENTURA AÇÃO CORRIDAS

51%
43% 42% 40%

categorias que costuma jogar

A PESQUISA GAME BRASIL 2017 mostra que o Jogo Eletrônico é cada 
vez mais popular e bem aceito no Brasil.

O domínio das mulheres entre as usuárias de games permanece 
em 2017, que preferem o celular como plataforma de jogo.

A grande descoberta é que pais adoram jogar com seus �lhos 
e por este motivo, o Game é um ponto de conexão entre essas 
duas gerações. Os pais também acreditam que jogar contribui 
de uma forma positiva para o futuro de seus �lhos uma vez que 
desenvolve habilidades de raciocínio e conhecimentos necessários. 
Embora os pais estejam cientes de que possam existir perigos, 
eles controlam de alguma forma o tempo e o tipo de jogo, 

e portanto, não veem os jogos como um lazer prejudicial e viciante. 
Como categorias preferidas, estão os jogos que promovem 
estratégia, aventura e ação. Aqueles que promovem mais fases 
e recompensas são os que mais agradam.

A Blend New Research considera que a Gami�cação gera uma 
nova tendência para o mercado corporativo. Por serem cativantes, 
desa�adores e manterem seus jogadores conectados e engajados, 
os games podem trazer valiosos aprendizados para para se 
explorar nos ambientes de negócios das empresas. Mais do que 
isso, os games podem gerar inovação para as empresas aplicarem 
em suas plataformas de negócios.

CONCLU-
SÃO saiba 

mais

DESAFIOS PREFERIDOS >>

diversas fases, para ir passando de nível

pensar, definir uma estratégia

Que seja desafiador

Gostaria de mais informações sobre 
o Game Brasil 2017? Então fale com a gente:

lucaspestalozi@blendnewresearch.com.br
Tel. 11 3755 3009

>>  www.pesquisagamebrasil.com.br
>>  www.blendnewresearch.com.br

PLATAFOR-
MAS

plataforma 
PREFERIDA 

Smartphone Vídeo Game Computador

ONDE JOGA? 

Smartphone            

Vídeo Game

Computador

40%

28% 26%

Em casa

No trabalho

Em trânsito (carro, ônibus, metrô...)

esperando/passando o tempo

71% 80% 73%

46%

62%

81% 15%

4%

3%

12%

16%

2%

>>


