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

Em casa
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diversas fases, para ir passando de nível
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pensar, definir uma estratégia
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esperando/passando o tempo
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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 Gamificação gera uma
nova tendência para o mercado corporativo. Por serem cativantes,
desafiadores 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.
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Gostaria de mais informações sobre
o Game Brasil 2017? Então fale com a gente:
lucaspestalozi@blendnewresearch.com.br
Tel. 11 3755 3009
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>>

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

