
Reserve agora a sua

Perfil do público
• Demográfico
• Geográfico
• Socioeconômico
• Comportamental
• Renda familiar
•• Estado Civil
• Gamer / Não Gamer

Pais e Filhos em relação a jogos
• Idade dos filhos
• Gênero dos filhos
• Perfil de jogador dos filhos
• Sentimento, crenças e ressalvas 

Comportamento por plataforma: 
Smartphone/Tablet, Desktop/Notebook, Videogame
• Plataformas que possui
• Categorias mais jogadas 
• Frequência que joga
• Tempo estimado de partida
•• Franquia mais jogada / conhecida
• Plataforma preferida para jogar
• Local onde costuma jogar
• Periféricos
• Onde costuma comprar
• O que faz enquanto joga
• Quanto investe em jogos
•

Hábitos de consumo
• Perfil de compra por plataforma
• Categoria de produtos que costuma consumir 
(refrigerante, energético, salgadinhos, entre outros)
• Criptomoedas
• Black Friday

Marcas do coração
• Bancos
• Cartões de crédito
• Filmes e séries
• Gêneros musicais
• Apps de entrega de comida
•• Salgadinhos /Snacks
• Refrigerantes
• Marcas de tênis
• Telecons
• Carros
• Energéticos

eSports
• Conhecimento sobre o tema
• Jogos mais jogados
• Jogos mais assistidos
• Plataforma utilizada para assistir aos jogos
• Frequência de consumo de eSports
•• Personalidades mais conhecidas

Entretenimento
• Participação em eventos 
(BGS, CCXP, CAMPUS PARTY... )
• Time de futebol do coração
• Conhecimento sobre Realidade Virtual

Conteúdo

Painel LATAM

Conteúdo
A edição Premium da Pesquisa apresenta uma análise completa (.pdf) com mais de 2.500 
páginas de conteúdo com informações sobre o Gamer no Brasil (26 estados + distrito 
federal), Argentina, Chile, México, Colômbia.

Realização:

*algumas categorias podem ser exclusivas para o mercado brasileiro

Escopo da pesquisa

https://www.pesquisagamebrasil.com.br/produto/pesquisa-game-brasil-2019/?utm_source=PDF&utm_medium=Document&utm_campaign=Fact_Sheet


Realização:

“Para nós, interação não é só apertar um botão. É criar 
conexões entre pessoas e marcas, divertir, educar, 
simplificar tarefas através da tecnologia.”

FFundada em 2001, a Sioux, agência de tecnologia 
interativa, se reposiciona criando um grupo de empresas 
focadas na prestação de serviços e desenvolvimento de 
produtos próprios. Nosso objetivo é criar a conexão entre 
pessoas e marcas, divertir, educar e simplificar tarefas 

A Blend New Research é uma empresa de pesquisa de 
mercado inovadora, ligada à HSR, que usa a senioridade 
da equipe de profissionais, aliada às técnicas avançadas 
de pesquisa, para alavancar os negócios dos clientes. 
Presidida por Lucas Pestalozzi, a Blend atua firmemente 
com a customização de projetos, adaptando equipe, 
recursos e estrutura de acordo com as demandas de cada 
coconta.

Fundada em 1951 com o nome Escola de Propaganda do 
MASP  e sob o slogan ‘Ensina quem faz’, a ESPM tinha como 
filosofia,  mantida até hoje, reunir profissionais do 
mercado para ministrar seu curso, associando a prática 
com a teoria. Em pouco tempo já era reconhecida como 
uma das principais instituições de ensino do País.

Projeto liderado pela Sioux Group em parceria com 
professores da ESPM e que tem como missão difundir o 
conhecimento do universo dos games por meio de uma 
abordagem diferenciada, não como forma de 
entretenimento, mas com um olhar de pessoas que 
vivenciam os games como negócio e estudam a sua 
aplicação no cotidiano.


