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RESUMO 
 
 Esse trabalho tem como objetivo contar brevemente a origem e história das 

principais modalidades, organizações, instituições, ligas, jogadores e detalhar meios de 

transmissão, modelos de negócio, patrocínios de marcas endêmicas e não endêmicas. 

Colocando cada parte no contexto para elaborar uma explicação de como o 

ecossistema dos esports funcionam de forma coesa. Como consequência da separação 

de cada componente do mercado, fica facilitada a explicação e mensuração de como 

cada parte gera receita e em novas oportunidades de monetização. Entender a 

evolução dos modelos de negócios, erros e acertos das desenvolvedoras 

principalmente nos últimos vinte anos nos ajudará a prever futuras tendências e traçar 

um panorama de onde estamos e onde deveremos estar para sermos capazes de 

aproveitar oportunidades que virão da melhor forma. 

 

Palavras-chave: esports, organizações, competitivo, esporte eletrônico 

  



 

ABSTRACT 
 
 This paper has the goal of telling briefly the origin and history of the main 

modalities, organizations, institutions, leagues, players and detailing the means of 

broadcasting, the business models, the sponsorship of endemic and non-endemic 

brands. Putting each part in context to elaborate an explanation on how the esports 

ecosystem works in a cohesive way. As a consequence of the separation of each 

market component, making easier the explanation and measurement about how each 

part generate income and in new monetizing opportunities. Understanding the 

evolution of the business models, the hits and misses from the developers, mainly in 

the past twenty years, will help us to foresee future trends and draw an overview from 

where we stand and where we should be in order to be able to make the most of future 

possibilities. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os esports, como são chamados os esportes eletrônicos, vem 

consistentemente aumentado sua base de fãs e praticantes no Brasil nos últimos 

anos. O que outrora era chamado de joguinho de videogame deixou de ser apenas 

brincadeira para crianças e se transformou em esporte competitivo, com direito a 

equipes estruturadas, transmissões interativas por diferentes meios, jogadores 

profissionais, campeonatos patrocinados e premiações milionárias.  

As equipes brasileiras costumam apresentar times para diferentes jogos, assim 

como ocorre em grandes clubes tradicionais, que competem em diferentes esportes. 

No Brasil, alguns dos jogos mais populares de diferentes vertentes e 

plataformas são Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), 

FIFA, PES e Clash Royale. Tais jogos possuem algumas características em comum: 

necessitam de conexão com a internet, a maioria não tem preço alto, não exigem um 

computador ou celular de última geração para serem executados, são jogos 

multiplayer (multijogador) e possuem mecânicas básicas e intuitivas para quem está 

começando, ao mesmo tempo que são extremamente complexas de se dominar, 

agradando aos jogadores veteranos. Esses fatores associados ao avanço do acesso 

a internet banda larga e relativa melhora das condições econômicas de parte da 

população no Brasil está culminando com a massificação dos esports em solo 

brasileiro.  

O nascimento da febre ocorreu na internet. Utilizando canais como o YouTube 

e a Twitch, os brasileiros puderam não apenas jogar, mas também assistir aos 

proplayers (jogadores profissionais) em partidas gravadas ou ao vivo, e ainda gravar 

e transmitir seus próprios jogos. A partir daí, surgiram uma infinidade de novos 

streamers (transmissores de conteúdo em vídeo) e canais de gameplay (jogabilidade) 

que contam com milhares de fãs. Os requisitos para disponibilizar seu material para 

milhares de potenciais interessados não são exigentes, bastando um computador, 

webcam e acesso a internet. O conteúdo gerado geralmente consegue angariar 
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grande engajamento, além de ocasionalmente algumas transmissões atingirem 

centenas de milhares de espectadores simultaneamente.  

Tamanha audiência e engajamento gerados utilizando poucos recursos, 

chamou a atenção dos canais de TV tradicionais como SPORTV e ESPN, que já 

dedicam parte de sua grade à transmissão de programas relacionados e campeonatos 

de vários jogos diferentes.  

Alguns grandes clubes brasileiros de esportes tradicionais, como o Clube de 

Regatas do Flamengo, Santos Futebol Clube e Sport Club Corinthians Paulista já 

investem nos esports, criando times para algumas modalidades. Embora pioneiros no 

Brasil, a presença dos esportes virtuais nos grandes clubes europeus já não é 

novidade, apesar de várias dessas equipes europeias relacionadas estarem restritas 

aos jogos de futebol virtual.  

A realização de campeonatos presenciais costumeiramente lota arenas, 

incluindo estádios de futebol e os fãs presentes nesses eventos ganham brindes 

normalmente para serem usados dentro dos jogos, além de terem oportunidade de 

comprar produtos relacionados a suas equipes favoritas e seus patrocinadores. 

 No decorrer do trabalho, cada capítulo apresentará e descreverá partes do 

cenário de esports, tema escolhido para o projeto. No capítulo 2, é explicado o 

conceito de um esport, citando alguns jogos que possuem cenas profissionais 

competitivas mas que não tem tanta relevância, e separados por gênero, 

apresentando com maiores detalhes os títulos que possuem um cenário profissional 

mais desenvolvido. No capítulo 3, é descrito o que é uma organização de esports, 

contando brevemente a história de algumas organizações tradicionais e suas origens, 

muitas vezes baseadas em apenas um jogo e com posterior expansão, apresentando 

exemplos nacionais e internacionais. É explicado como uma organização pode ter 

relevância global, possuindo diferentes times de várias nacionalidades nas diversas 

modalidades que disputar. Algumas fontes de receitas são explicitadas, assim como 

patrocinadores. No capítulo 4, são introduzidos os conceitos de circuitos de 

competição aberto e fechado e a quem cabe a organização e promoção das 

competições em cada modelo, apresentando os campeonatos e alguns valores de 
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premiação, apontando pontos positivos e negativos. O capítulo 5 trata das plataformas 

de streams, onde ocorrem a maior parte das transmissões de conteúdos sobre esports 

e que possibilitaram uma maior interatividade entre o público com suas organizações, 

jogadores e streamers favoritos. No capítulo 6, é falado sobre os patrocinadores que 

buscam associar suas marcas endêmicas ou não ao mercado de esports e as diversas 

formas como isso pode ser feito. No capítulo 7, são apresentados alguns dos desafios 

que serão enfrentados por quem atua no setor e como a gestão estratégica é parte 

fundamental para superar esses obstáculos, as partes apresentadas anteriormente de 

forma separada são mostradas de forma interligada e como se relacionam para formar 

um ecossistema coeso, com papéis definidos, além de explicar como funciona o 

principal modelo de negócio atualmente, fontes de receita e apontar forças internas e 

oportunidades externas presentes nesse mercado. No capítulo 8 são apresentados 

dados baseados em pesquisas e estudos que permitem fazer previsões para o futuro 

e mostrar perspectivas de crescimento do setor e de outros envolvidos. E finalmente 

no capítulo 9, é apresentada a conclusão do trabalho. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 GERAL 
 

• O trabalho tem como objetivo abordar sobre diferentes tópicos das partes 

envolvidas no ecossistema dos esports utilizando um ponto de vista da gestão 

estratégica voltada para esse cenário 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Dimensionar o setor de esports 

• Mapear oportunidades de monetização com o crescimento do setor em 

diferentes campos 
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• Contar brevemente a origem e história das principais modalidades, 

organizações, instituições, ligas e jogadores 

• Identificar partes que compõem o ecossistema dos esports de forma isolada 

para entender suas relações e coesão entre os atores 

• Analisar a criação de receitas das principais equipes, jogadores e 

organizadoras 
• Explicitar forças internas e oportunidades externas apresentadas 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Com acelerado crescimento do cenário de esports no Brasil, assim como em 

todo o planeta, o setor apresenta várias oportunidades em diferentes segmentos, que 

vão das carreiras como jogador profissional, passando por streamers e youtubers, até 

chegar na gestão de equipes, patrocínios e formação de campeonatos e 

organizações. Tal crescimento trouxe atenção de tradicionais instituições de meios 

diversos aos jogos eletrônicos, como canais de TV paga e aberta, clubes esportivos 

com história em modalidades físicas, áreas relacionadas a advocacia para 

regulamentação e criação de regras, aumentando a gama de possibilidades para 

atuação no setor.  
 

1.3 METODOLOGIA 
  
 A metodologia do trabalho utilizou abordagem quantitativa e qualitativa de 

dados coletados através de pesquisa bibliográfica. A escassez de livros publicados 

com o tema de esports, especialmente focados em gestão, forçou essa pesquisa em 

fontes alternativas que prezam pela credibilidade e são consideradas autoridades no 

meio, principalmente em artigos, pesquisas, estatísticas consolidadas e matérias de 

sites especializados de diferentes idiomas e partes do mundo para obtenção de uma 

visão mais ampla e de diferentes realidades do tema escolhido.  
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A análise documental embasada nesses dados obtidos permite descrever a 

situação atual do cenário de esports, assim como sua história e perspectivas futuras, 

contribuindo para o cumprimento dos objetivos propostos. A pesquisa e obtenção de 

dados ocorreu durante o ano de 2019, entre os meses de julho a dezembro. 
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2. JOGOS COMPETITIVOS OU MODALIDADES DOS ESPORTS 
 

 Esports são jogos de computador, videogame ou celular (mobile), jogados 

online ou em rede, que possuem elementos e modos de jogo que permitem e 

incentivem a competição entre duas ou mais pessoas e equipes. 

Aqui demonstraremos um pouco da história e características de alguns dos 

principais gêneros de jogos competitivos que fazem um esport de sucesso. Outros 

gêneros com cenários competitivos ativos porém com menor relevância são os jogos 

de franquias de esportes, principalmente futebol com FIFA e Pro Evolution Soccer, 

basquete com o NBA 2K, automobilismo com F1 e Gran Turismo, modalidades de luta, 

com as tradicionais franquias  Street Fighter, Mortal Kombat e os jogos RTS 

(Estratégia em Tempo Real), com as franquias Starcraft 2 e Warcraft 3. 

 

2.1 FIRST PERSON SHOOTERS 
 

 Os FPS, ou First Person Shooters (Jogos de Tiro em Primeira Pessoa), se 

popularizaram após o lançamento de Wolfenstein 3D e Doom 3D, em 1992 e 1993 

respectivamente. Até hoje é um dos gêneros mais jogados, casual e 

competitivamente, visto que é muito fácil implantar modos multiplayer em jogos com 

essa temática. Em 1996 foi lançado Quake, o primeiro FPS que contava com 

campeonatos e eventos promovidos pela própria desenvolvedora. Outros exemplos 

de jogos desse gênero que contam com cenários competitivos ainda ativos são as 

franquias Call of Duty, Battlefield e Halo.  

Apesar de podermos constatar mudanças positivas, jogos desse gênero ainda 

são os que apresentam maiores barreiras para aceitação do grande público no Brasil, 

pois possuem temática bélica e estratégica, com conflitos armados entre dois ou mais 

grupos. Alguns jogos ainda são ambientados em conflitos reais, como as séries Call 

of Duty e Battlefield já tiveram versões baseadas nas Primeiras e Segundas Guerras 

Mundiais. CS:GO e R6 são ambientados em tempos mais recentes, 

consequentemente apresentam conflitos modernos, como luta contra o terrorismo e 
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situações com reféns que devem ser libertados. São aclamados por seu público, 

porém seus temas polêmicos prejudicam transmissões em canais de TV, restringem 

algumas marcas de quererem se associar a essas disputas e ainda afastam clubes 

tradicionais de montarem equipes nessas modalidades, preferindo a criação de lines 

(linhas) em esports de temas fantasiosos ou de esportes, como diversos clubes estão 

presentes no cenário de FIFA e PES, o Flamengo investiu no LoL e o Paris Saint 

Germain possui um forte time no DotA 2. 

 

2.1.1 COUNTER STRIKE 
 

 A franquia Counter Strike desde seu lançamento sempre foi muito conhecida e 

jogada no Brasil. Completando vinte anos em 2019, é jogada por mais de vinte milhões 

de pessoas mensalmente (os chamados jogadores ativos), após mudar sua estratégia 

e se tornar um jogo grátis para fazer o download e gerando receita por conteúdo in-

game (dentro do jogo), os chamados free-to-play (grátis para jogar). Apresenta um 

circuito de disputa aberta, onde outras empresas além de sua desenvolvedora, podem 

organizar e promover campeonatos. Seus campeonatos já são bem estabelecidos, 

com os maiores tendo premiações milionárias e seus times possuem calendário para 

jogar durante todo o ano. 
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2.1.1.1 PRIMEIRAS VERSÕES ATÉ O CS 1.6 
  

 A primeira versão de Counter Strike foi desenvolvida por Minh "Gooseman" Le 

e Jess "Cliffe" Cliffe lançada em 1999 e podia ser baixada gratuitamente, não 

passando de uma modificação de outro jogo, chamado Half Life e que pertencia a 

Valve. Half Life era um jogo que precisava ser comprado, essencialmente singleplayer 

(único jogador) com uma engine (motor) avançada para a época em que foi lançado, 

ganhando diversos prêmios de publicações especializadas. Com essa modificação, o 

propósito original do jogo foi alterado, adicionando a essa engine o elemento 

multiplayer competitivo, onde duas equipes (chamadas Contra-terroristas e 

Terroristas) com cinco integrantes cada, buscam ganhar o maior número de rounds 

eliminando os jogadores adversários ou tendo sucesso na missão de explodir ou 

desarmar a bomba, dependendo da sua equipe. (GAMESPOT, 2014) 

 Posteriormente, Minh Le e Jess Cliffe foram contratados pela Valve para 

trabalharem no desenvolvimento do Counter Strike como um jogo completo, pago, 

polindo detalhes pendentes da versão modificada de Half Life. Essa versão foi 

Figura 1: Número de jogadores mensalmente ativos no CS:GO (STATISTA, 2019) 
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oficialmente lançada em 9 de novembro de 2000 com versões para Windows, Linux, 

Xbox e OS X, sendo a versão do Windows a mais popular e adotada como padrão 

para competições. Após algumas atualizações e aperfeiçoamentos, o jogo ficou 

conhecido como Counter Strike 1.6, já que essa foi a última grande mudança dessa 

versão. 

 
2.1.1.2 NOVAS VERSÕES E CENA COMPETITIVA FRAGMENTADA 

 

 Seguindo o sucesso estrondoso de Counter Strike, novas versões foram 

paralelamente desenvolvidas pela Valve e empresas parceiras, fazendo com o que 

até então jogo único Counter Strike 1.6 passasse a ser o ínicio de uma franquia. 

 No dia 23 de março de 2004 foi lançada a primeira sequência oficial da franquia, 

com o nome de Counter Strike: Condition Zero. Essa sequência apesar de contar com 

diversas melhorias na inteligência artificial, novos mapas, gráficos melhorados e um 

modo campanha inédito singleplayer, continuou usando a mesma engine da versão 

anterior. Apesar desse lançamento, a versão 1.6 continuou sendo padrão para 

disputas competitivas, devido a já enorme base instalada e número de jogadores. 

 Mais tarde no mesmo ano, em 1 de novembro, apenas oito meses depois do 

lançamento de CS:CZ, foi lançado Counter Strike: Source. Essa versão foi feita 

recriando totalmente a versão original do jogo e a primeira a utilizar a engine source, 

recém criada pela Valve, mais moderna e focando no que a comunidade queria, o 

modo multiplayer. Porém essas melhorias tiveram o custo de deixar o jogo menos 

acessível pois necessitava de um computador mais robusto para rodar 

satisfatoriamente, o que acabou limitando o número de jogadores. A partir desse ponto 

a cena competitiva ficou dividida, campeonatos de CS 1.6 e CSS passaram a coexistir 

por alguns anos na Europa, América do Norte e Ásia, enquanto na América do Sul o 

CS 1.6 continuou predominante. 

 
2.1.1.3 COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE E PRIMEIROS MAJORS 
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 A próxima versão de Counter Strike foi lançada oito anos após a anterior, no 

dia 21 de agosto de 2012, ainda utilizando a engine source. Counter Strike: Global 

Offensive é o quarto e mais recente jogo da sequência oficial da consagrada franquia. 

CS:GO teve como preço base a quantia de U$15, e vendeu entre 50 e 100 milhões 

de cópias ao redor do mundo (excluindo a China), além do sucesso de vendas, foi 

introduzido nessa versão o mercado de microtransações. Nesse mercado, jogadores 

podem vender itens que conseguem dentro do próprio jogo para terceiros, com parte 

do valor da venda ficando retido para a Valve.  

A partir de 2013, começaram a ser realizados os primeiros campeonatos 

patrocinados pela Valve, os Majors (maior campeonato de CS), apresentando maiores 

premiações e novas oportunidades de monetização, como os adesivos que tem parte 

do valor de venda destinada para as equipes e jogadores. Foi no CS:GO que 

aconteceu o aparecimento das primeiras skins (aparências, cobertura) da franquia CS 

criando uma nova fonte de receita que logo após seu lançamento superaria por muito 

a quantia movimentada pela venda do jogo. As skins assim como em outros jogos não 

oferecem vantagem competitiva, apenas uma personalização estética e seus valores 

no mercado da Steam variam entre poucos centavos aos milhares de reais, 

dependendo de sua raridade e outros fatores.  
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2.1.2 OVERWATCH 
 

 Overwatch foi lançado em 24 de maio de 2016, desenvolvido e publicado pela 

Blizzard Entertainment, empresa que possui vários outros jogos de peso, os 

chamados títulos AAA. Teve preço de lançamento de U$60 e gradativamente sendo 

diminuído, certamente um fator que destoa de outros jogos populares dos esports mas 

que não impediu mais de 40 milhões de pessoas comprarem o título e que ganhasse 

diversos prêmios de melhor jogo do ano. No ano em que foi lançado, Overwatch 

ajudou a Blizzard a atingir uma receita recorde de U$2.5bi. Além da receita 

proveniente da venda do jogo, recentemente o jogo também bateu a marca U$1bi em 

microtransações dentro do jogo.  

 Possui um agradável visual cartunesco, apresentando personagens de origens 

totalmente diversas que foram individualmente apresentadas ao público, possuem 

histórias próprias e podem ser escolhidos pelos jogadores no começo das partidas e 

Figura 2: Diversas habilidades que um jogador de CS:GO deve dominar (Créditos: Mathieu "Maniac" 
Quiquerez/ Twitter @maniac_CSGO) 



23 
 

a cada vez que são eliminados. As partidas de Overwatch consistem em dois times 

de seis jogadores cada, e aliam ação frenética e estratégia em equipe, uma vez que 

cada personagem possui funções diferentes e uma seleção consciente ajuda na 

sinergia da equipe. 

 

 

 

2.1.3 RAINBOW SIX: SIEGE 
 

 Rainbow Six: Siege, também conhecido como R6, teve seu lançamento em 1 

de dezembro de 2015 com versões para Windows, Xbox One e Playstation 4. 

Desenvolvido pelo estúdio da Ubisoft em Montreal, é o jogo com maior foco no 

multiplayer de toda a franquia Tom Clancy’s Rainbow Six que é baseada na obra do 

escritor americano Tom Clancy sobre uma unidade contra-terrorista internacional 

fictícia chamada Rainbow. Lançado em diversas versões com preços que variavam 

entre U$20 e U$60, as vendas demoraram a alavancar. Porém a Ubisoft continuou 

fornecendo suporte e atualizações ao jogo, conseguindo reverter o quadro e chegando 

a marca de 45 milhões de cópias vendidas. 

 

Figura 3: Número de jogadores de Overwatch até maio de 2018 (STATISTA, 2019) 
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 As partidas de R6 são divididas em rounds (rodadas) que duram 

aproximadamente 3 minutos, onde duas equipes de cinco jogadores cada são 

colocadas frente a frente. Os personagens escolhidos pelos jogadores são chamados 

de operadores e cada um tem uma função e especialidade, os objetivos vão de 

eliminar o time inimigo, a recuperar reféns e desarmar bombas, dependendo da 

equipe estar atacando ou defendendo os objetivos. As partidas envolvem ação e 

estratégia com elementos de espionagem. Seus campeonatos são organizados pela 

Ubisoft em parceria com a ESL. 

 

  

Figura 4: Divulgação de promoção da Ubisoft em comemoração as 45 milhões de cópias vendidas 
(Divulgação) 
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2.1.4 CROSSFIRE 
 

 Crossfire é um jogo desenvolvido pela Smilegate Entertainment e publicado 

pela mesma empresa na Coréia do Sul, na China pela Tencent Games e por diversas 

outras empresas em outras regiões. Foi lançado em diferentes datas ao redor do 

mundo, tendo como ponto de partida a Coréia do Sul no dia 3 de maio de 2007. O CF 

é um jogo que para os padrões atuais apresenta gráficos obsoletos e jogabilidade 

defasada, semelhante ao CS 1.6. Adota o modelo free-to-play, sendo grátis para 

baixar e gerando receita através de compras in-game. É extremamente popular na 

Ásia, principalmente na Coréia do Sul e na China, apresentando modos de jogo que 

tem apelo na região, como humanos contra zumbis e armas com skins coloridas e 

chamativas. Por ser popular no país mais populoso do mundo, apresenta números 

como 650 milhões de contas criadas, 8 milhões de jogadores simultâneos a qualquer 

hora e uma receita acumulada desde seu lançamento até o fim de 2018 de mais de 

U$10.8bi, sendo um dos jogos que mais arrecadou na história, entre todas as 

plataformas, competitivos ou não. 

  

Figura 5: Gráficos obsoletos e armas chamativas do Crossfire 
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2.2 MOBA 
 

 O gênero MOBA, Multiplayer Online Battle Arena (Arena de Batalha Online para 

Multijogadores), tem sua origem em mapas modificados e criados pelos próprios 

jogadores de outros jogos como Starcraft e Warcraft 3, ambos jogos de RTS, Real 

Time Strategy  e pertecentes a Blizzard. A partir da criação de um mapa modificado 

de Warcraft 3, chamado Defense of the Ancients, o primeiro DotA, o gênero começou 

a se popularizar e novas versões mais refinadas e complexas desse mapa foram 

criadas. Atualmente o cenário competitivo dos MOBAs é um dos que possuem as 

maiores premiações do cenário profissional, sendo dominado pelo DotA 2 e League 

of Legends. Outros jogos desse gênero que possuem competições são Heroes of the 

Storm e Smite, porém menos relevantes. Uma curiosidade é que os dois jogos 

dominantes possuem mapas onde as partidas são jogadas muito similares.  

Atualmente os MOBAs são as modalidades mais cobiçadas pelas 

organizações, pois seus jogos contam com grandes premiações, suas transmissões 

não tem qualquer tipo de restrição e possuem públicos gigantescos, atraindo a 

atenção de patrocinadores.  

 

  
Figura 6: Mapas de DotA 2 e LoL possuem estruturas muito semelhantes 
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2.2.1 DOTA 2 
  

 O sucesso da primeira versão do mapa de DotA chamou atenção da Valve, que 

contratou alguns dos editores envolvidos nas modificações para desenvolver uma 

nova versão do MOBA, dessa vez como um jogo completo e em uma nova engine. 

Após algumas disputas judiciais com a Blizzard por motivo de utilizar o nome DotA 2 

para seu novo jogo, visto que o DotA original era um mapa modificado de seu jogo 

Warcraft 3, a sequência oficial do MOBA foi finalmente lançada e distribuída pela Valve 

em 9 de julho de 2013.  

 O jogo segue o modelo F2P, com microtransações que modificam apenas 

superficialidades no jogo, como aparência de heróis e sons durante a partida. Incluído 

nessas microtransações, está o Battlepass (passe de batalha), passe anual que 

garante vários itens, atividades e recompensas para a quem o comprar e jogar durante 

o período de arrecadação para o The International. O TI é o maior campeonato de 

DotA 2, realizado anualmente, normalmente em agosto e que consecutivamente 

quebra seu próprio recorde de maior premiação da história dos esports.  25% da 

receita proveniente da venda do Battlepass é direcionada para a premiação do TI, 

numa espécie de crowdfunding (financiamento coletivo).  

Em 2018 a premiação foi de U$25,532,177 e no ano de 2019 chegou à marca 

de US$34,330,068 e foi realizado na Mercedes-Benz Arena em Shangai. Essa quantia 

é dividida pelas organizações participantes de acordo com a colocação de cada uma, 

onde o campeão tem direito a maior parte. (DOTA 2 PRIZE POOL TRACKER, 2019) 

As duas últimas edições do TI foram conquistadas pela organização OG, a 

primeira a conseguir vencer o maior campeonato do ano duas vezes de forma 

consecutiva, sendo uma das mais vitoriosas na história do DotA 2 e por onde joga 

N0tail, o proplayer entre todos os esports que mais faturou dinheiro através de 

premiações de campeonatos, aproximando-se dos US$7mi. (ESPORTS EARNINGS, 

2019) 

Em medição em janeiro de 2019, DotA 2 possuía mais de 11 milhões de 

jogadores ativos mensalmente. 
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2.2.2 LEAGUE OF LEGENDS 
 

 League of Legends é um jogo desenvolvido e publicado pela Riot Games, tendo 

sido lançado em 27 de outubro de 2009. Seguindo o modelo F2P, é grátis para quem 

deseja começar a jogar. Diferente do DotA 2, no LoL é necessário comprar alguns 

campeões que não estão habilitados inicialmente, isso pode ser feito com um tipo de 

recurso que é obtido in-game ou os habilitando utilizando os Riot Points que são 

comprados com dinheiro real. Essas microtransações de RP são usadas também para 

a compra de skins e emotes para personalizar seu jogo. Cada campeão possui visual, 

animações, falas e histórias únicas que se misturam no mundo fictício de Runeterra. 

Esse universo expandido é chamado de lore (mitologia, tradição) e é aprofundada 

através de histórias em quadrinhos e animações. 

Figura 7: Acompanhamento do número de jogadores ativos entre janeiro de 2015 e janeiro de 2019 
(STATISTA, 2019) 
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 League of Legends é o jogo mais influente culturalmente ao redor do mundo. 

Com o sucesso do LoL diversas parcerias com grandes empresas são concretizadas, 

como por exemplo a Marvel Comics fazendo histórias em quadrinhos baseadas em 

alguns campeões. Outro exemplo é a Louis Vuitton, que fornece a mala onde é 

exposto o cobiçado troféu de campeão mundial em transmissões vistas por milhões 

de pessoas, presenteia os jogadores campeões com relógios personalizados e 

recentemente lançando a coleção LVxLoL, composta por 34 peças que chegam a 

custar US$7,250 e possui itens que te permitem na vida real, se vestir como a skin da 

campeão Qiyana, que foi desenhada pela Louis Vuitton e lançada dentro do jogo para 

venda como uma edição de prestígio. 

 

 

Figura 8: Montagem que mostra a parceria entre Riot e Louis Vuitton com skins para o jogo e case para 
transporte e apresentação do troféu do Worlds, a Summoner’s Cup (Divulgação Riot Games) 

 

Com clara inspiração na primeira versão de DotA, o jogador assume o papel 

de um invocador, que por sua vez controla um campeão. Duas equipes de cinco 

jogadores cada são posicionadas de lados opostos do mapa, onde vence a equipe 

que conseguir destruir o Nexus (estrutura principal posicionada em cada base) 

inimigo. 

 Durante o ano de 2016, a Riot Games anunciou que League of Legends 

contava com 100 milhões de jogadores ativos mensalmente. Desde então esse 

número não foi atualizado, mas é estimado que atualmente esteja entre 100 e 120 

milhões de jogadores. (FORBES, 2016) 
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Em 2019 o LoL completou 10 anos e a Riot promoveu vários eventos 

comemorativos e anúncios de jogos de outros gêneros como card games, RPGs, 

FPSs e jogos de luta que serão baseados no já conhecido mundo de Runeterra, porém 

mostrando os campeões de uma forma inédita. 

 

 

2.3 BATTLE ROYALE 
 

 O gênero battle royale (batalha real) assim como outros populares, teve início 

na modificação de mapas e modos de jogo em jogos que originalmente eram 

diferentes, como os FPSs e outros de ação. O primeiro destaque foi DayZ, uma 

modificação de ARMA 2, em que o jogador tinha que sobreviver em um grande mapa 

lutando contra vários outros jogadores e zumbis controlados pela inteligência artificial. 

Outro jogo que também obteve sucesso foi H1Z1, já como um jogo completo mas que 

Figura 9: Crescimento do número de jogadores ativos mensalmente entre 2011 e 2016 (STATISTA, 
2019) 
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posteriormente com a chegada de jogos que iriam dominar o cenário dos Battle 

Royales foi dividido entre projetos menores. 

 

2.3.1 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 
 

 PlayerUnknown’s Battlegrounds é um jogo desenvolvido e distribuído pela 

PUBG Corporation. Foi disponibilizado em fase de testes em março de 2017 e lançado 

de forma oficial no dia 20 de dezembro do mesmo ano para Windows. Tinha como 

preço base U$30, sofrendo algumas alterações dependendo da região. Apesar de 

ainda conter alguns bugs (erros) e não ser bem otimizado, se fazendo necessário o 

uso de computadores com configurações robustas, foi sucesso de vendas e redefiniu 

o gênero Battle Royale, chegando a atingir 3.5 milhões de jogadores simultâneos 

apenas um mês após seu lançamento oficial. É muito popular em todo o mundo, 

especialmente na China, onde devido a restrições governamentais, o jogo conta com 

algumas modificações para parecer menos violento. Sua versão para PC até junho de 

2018, havia vendido mais de 50 milhões de cópias. 

 Em 2018 ainda foram lançadas versões adaptadas para Xbox One e 

Playstation 4 nos videogames, sendo todas elas pagas e contando com 

microtransações. Também foram lançadas duas versões mobile (versões para 

celulares) gratuitas de responsabilidade da Tencent Games, para smartphones com 

sistemas Android e iOS. Uma versão desenvolvida para celulares com hardware 

(componentes do computador, equipamento) potente e outra para dispositivos com 

configurações mais modestas, sendo essa segunda chama de PUBG Lite mobile. As 

versões mobile já foram baixadas mais de 400 milhões de vezes, sem contar a versão 

chinesa adaptada, presente no país com nome diferente e é o jogo mais popular de 

todo o mundo para celulares, gerando receita através das microtransações. (E-

SPORTV, 2019) 

Já em 2019 foi lançada uma versão gratuita também para computador, chama 

de PUBG Lite, e assim como a versão mobile lite, também tem foco em regiões onde 

os jogadores não possuem computadores avançados o suficiente para jogar 
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satisfatoriamente a versão original. Todos esses diferentes lançamentos gratuitos se 

baseiam na geração de receita através da compra de conteúdos in-game, nas já 

citadas microtransações e mostram que esse modelo de negócio é uma tendência 

mundial.  

 As competições de PUBG ocorrem utilizando os modos solo e squad, onde 100 

jogadores são colocados em um grande mapa e o último jogador ou esquadrão 

sobrevivente é o vencedor. 

 

2.3.2 FORTNITE 
 

 Fortnite é um jogo desenvolvido e distribuído pela Epic Games lançado 

inicialmente como um jogo de ação em maio de 2017. Percebendo o sucesso do 

gênero Battle Royale com a fase de testes do PUBG, a Epic percebeu que poderia 

facilmente adaptar seu jogo e implementar as mecânicas do gênero em Fortnite. Em 

aproximadamente dois meses o modo Battle Royale estava pronto e 

instantaneamente se tornou o principal chamativo do jogo. Durante as duas primeiras 

semanas já contava com 10 milhões de jogadores, número que continuou crescendo, 

chegando em setembro de 2018 a 78 milhões de jogadores ativos mensalmente. Em 

março de 2019 chegou a marca de 250 milhões de contas criadas. O jogo segue o 

modelo F2P de gerar receita com microtransações, onde o jogador usa dinheiro real 

para comprar a moeda do jogo, os V-Bucks. Com a ajuda de Fortnite, a Epic Games 

atingiu em 2018 um lucro recorde de U$3bi. (FORBES, 2019) 

Atualmente o jogo conta além do PC, com versões mobile para smartphones 

Android e iOS e para os consoles da atual geração Xbox One, Playstation 4 e Nintendo 

Switch.  

 Alguns dos fatores que explicam a popularidade de Fortnite foram a explosão 

do gênero a partir do lançamento de PUBG, requisitos mais simples para os 

computadores rodarem os jogos de maneira satisfatória, gráficos cartunescos, 

movimentos descontraídos, sendo convidativos para públicos de todas as idades e 

mecânicas que prezam mais pela diversão do que pelo realismo.  
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 O interesse da comunidade no jogo é mantido através da constante atualização 

e adição de novas skins, temáticas e itens que alteram o desenrolar das partidas. 

Esses updates (atualizações) podem ser diários, porém tendo suas maiores 

mudanças a cada lançamento de nova temporada onde o jogo é radicalmente 

renovado, as chamadas Seasons. 

 

2.3.3 FREE FIRE 
 

 Free Fire é um Battle Royale desenvolvido pela 111dots Studio e 

publicado pela Garena, teve seu lançamento oficial em 4 de dezembro de 2017. 

Diferente de outros jogos do gênero, FF está presente exclusivamente nos dispositivos 

mobile. Pelo fato de não necessitar de um celular potente, tornou-se extremamente 

Figura 10: Número de contas registradas desde o lançamento de Fortnite (STATISTA, 2019) 
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popular entre jogadores que queriam participar dos Battle Royales, e serviu como 

alternativa as versões mobile de PUBG ou Fortnite. Mundialmente, o jogo possui 

aproximadamente 450 milhões de contas registradas. (ONE ESPORTS,2019) 

Em entrevista ao E-SPORTV, 2019, durante o evento da final do campeonato 

brasileiro de FF a proplayer Barbara “BABI”, única mulher a estar na disputa disse que 

“O Free Fire é mais acessível, então tem muito público tanto de classe baixa quanto 

de classe alta. Isso faz com que o jogo se torne muito atraente e atraia um público 

gigantesco.”, enquanto Bruno “playhard”, fundador da LOUD e-sports disse o 

seguinte: 

 
  A palavra chave do sucesso do Free Fire no Brasil com certeza é acessibilidade. Ser 
para celulares que não são muito potentes deu condição a qualquer um que acompanha o jogo vê 
videos ou acompanha os torneios de pensar: "Nossa, eu consigo também". Você dá acesso a quem 
sempre quis jogar um jogo mas não tinha condição de comprar um computador gamer ou um video 
game, ou um celular super caro. O Free Fire entrega isso muito bem e todo mundo consegue brincar, 
né? 
 

 Com tanto potencial, FF tornou-se o jogo mobile mais popular do Brasil. Os 

jogadores brasileiros dessa modalidade são considerados os mais competitivos do 

mundo. 

 O jogo segue o modelo F2P, recorrente entre modalidades populares dos 

esports, onde é disponibilizado gratuitamente e gera receita pelas microtransações de 

conteúdo in-game. Prova de que esse modelo funcionou, é que durante o ano de 2018 

Free Fire foi o aplicativo mobile, entre jogos ou não, que mais gerou receitas no Brasil, 

e tendo até o momento arrecadado mais de US$1bi. (VERSUS, 2019) 
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Em novembro de 2019 foi realizada no Rio de Janeiro, no Rio Centro, com 

apresentações de DJ Alok e Mano Brown a etapa final do campeonato mundial de 

Free Fire, com premiação total de R$1.5mi e que teve como campeão o time brasileiro 

que representava o Corinthians. E contou com um pico de audiência de 2 milhões de 

espectadores simultaneamente. (ESPORTS CHARTS, 2019) 

 

 

Figura 12: Time da Vivo Keyd de Free Fire, incluindo Adriano “Kronos” considerado o melhor jogador 
do mundo (Foto: Divulgação/Vivo Keyd) 

  

Figura 11: Lista dos aplicativos mobile que mais geraram receitas em 2018, com Free Fire no topo 
(Tabela por SensorTower) 
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3. ORGANIZAÇÕES 
 

 As organizações dos esports, tem como equivalente os clubes dos esportes 

tradicionais. A maioria tem como origem uma única modalidade específica, que 

acompanhando o crescimento do cenário e surgimento de diversos novos jogos 

passaram a se expandir para várias outras modalidades. Porém, por disputarem 

esportes digitais, nem sempre uma organização representa seu país de origem em 

todas as modalidades. São organizações globais, e com o objetivo de angariar fãs e 

aproveitar oportunidades de mercado, algumas contratam times já prontos de outras 

regiões ou espalham suas lines de jogadores ao redor do mundo. Um exemplo claro 

é a Faze Clan, organização de origem americana, mas que conta com uma line de 

CS:GO formada por jogadores europeus e disputa vagas e campeonatos da Europa, 

conta também com um time de R6 formado por jogadores brasileiros e que 

representam o Brasil em suas disputas.  

 As organizações tem diversas fontes de receita, variando entre quais jogos elas 

estejam presentes, algumas das possibilidades são as premiações de campeonatos 

disputados, patrocínios, lucros divididos com as ligas, venda de mercadorias 

licenciadas e lucros divididos com as desenvolvedoras ou publicadoras dos jogos por 

venda de conteúdos in-game relacionados a seus jogadores ou equipe.  

Com grande parte tendo sido criada nos últimos dez anos em um ambiente 

virtual com redes sociais consolidadas, essas organizações sabem como se 

comunicar com seu público e entende quais são pautas prioritárias para quem as 

segue, então costumam se posicionar e apoiar ativamente ações contra questões 

reais e palpáveis como misoginia, racismo e homofobia, mas também prezando por 

uma boa convivência nos jogos, condenando o cyberbullying (assédio moral pela 

internet) e a toxicidade por exemplo.  

 Podemos com as figuras abaixo ter uma idéia de como funciona o calendário 

de uma temporada dos esports e como organizações com forte inclinação para 

apenas uma modalidade está mais dependente dos grandes eventos desse título para 

estar em voga, enquanto organização participantes de diversos jogos, como Team 
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Liquid, FaZe Clan, G2 Esports, Cloud9 e Fnatic estão sempre em evidência e com 

grande repercussão. Em agosto temos a aparição de várias organizações que 

participaram dos playoffs da LCS de verão e do Major de CS:GO em Berlim e, 

incluindo a MiBR, line brasileira que faz parte do grupo Immortals Gaming Club. 

 

 

Figura 13: Organizações mais mencionadas em tweets durante o mês de agosto (Twitter: 
@twittergaming) 

 

 Em setembro, com vários grandes eventos ocorrendo simultaneamente, temos 

participantes dos playoffs de verão da LEC, algumas organizações que chegaram nas 

fases finais do Major de Berlim e representantes do The International 9 de DotA 2. 
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Figura 14: Organizações mais mencionadas em tweets durante o mês de setembro (Twitter: 
@twittergaming) 

 

 Já em outubro, a repercussão é completamente voltada para as organizações 

que estão na disputa do Worlds 2019, o campeonato mundial de LoL que encerra as 

atividades do ano para a maioria de seus participantes. (E-SPORTV, 2019) 

 

 

Figura 15: Organizações mais mencionadas em tweets durante o mês de outubro (Twitter: 
@twittergaming) 
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3.1 CLOUD9 
 

 A Cloud9 é a organização dos esports com maior valor de mercado no mundo, 

estando avaliada em U$310mi. Fundada por Jack Etienne em dezembro de 2014, tem 

apenas cinco anos, porém acumula vitórias em grandes eventos de jogos tradicionais, 

como a conquista do Major de CS:GO em 2018, sendo o primeiro time norte americano 

a conseguir tal façanha. De origem americana, tem em suas lines de variadas 

modalidades jogadores europeus, asiáticos, norte americanos e brasileiros. Está 

presente em ligas de prestígio, como a LCS, campeonato norte americano de LoL, a 

Overwatch League, onde já foi campeã sob o nome de London Spitfire com um time 

formado inteiramente por coreanos, disputou a Copa do Mundo de Fortnite, tendo seu 

esquadrão formado em sua maioria por brasileiros. Outros jogos em que também tem 

participação são o PUBG, R6, entre outros. Possui patrocínios e parcerias com 

diversas marcas de prestígio, endêmicas ou não, como Hyper X, Red Bull, Omen by 

HP, AT&T, Twitch, BMW USA e com a Força Aérea dos Estados Unidos. 

 

3.2 SK GAMING 
 

 A SK Gaming é uma das organizações mais antigas ainda ativas. Fundada com 

o nome de Schroet Kommando em 1997 na cidade de Oberhausen na Alemanha, por 

um grupo de jogadores de Quake, é um exemplo de organização que começou 

competindo em uma única modalidade e com o tempo expandiu sua atuação. Tem 

como lema a frase “gaming is believing” (jogar é acreditar). Apesar de não ter um time 

de CS:GO no momento, é uma organização conhecida por ótimas participações em 

diferentes versões do CS, desde o CS 1.6  com times europeus, até o CS:GO, quando 

em 2016 ganhou um Major com um time formado por jogadores brasileiros, sendo eles 

Gabriel “FalleN” Toledo, Marcelo “Coldzera” Davi, Fernando “fer” Alvarenga, Epitácio 

“TACO” Pessoa, Lincoln “fnx” Lau e Wilton “zews” Prado como técnico. Atualmente 

possui representantes em League of Legends, Clash Royale, FIFA, Hearthstone e 

Smite. Entre seus patrocinadores e parceiros novamente estão marcas respeitadas 
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em seus diversos segmentos, entre elas Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, 

Sennheiser, Mountain Dew e Razer. 

 

3.3 FNATIC 
 

 A Fnatic é uma organização britânica, com sede em Londres e escritório em 

San Francisco na Califórnia. Foi fundada no dia 23 de julho de 2004 por Sam Mathews 

e Anne Mathews. É a sexta maior organização de esports em valor de mercado, 

estimada em U$120mi.  É considerada uma das mais tradicionais, visto que tem 

ótimos times em algumas das modalidades de maior visibilidade, como League of 

Legends, DotA 2 e CS:GO. Uma curiosidade de suas lines de CS:GO é que sempre 

são formadas inteiramente por jogadores suecos, tendo conquistado campeonatos 

Major por três vezes. Possui representante também no Fortnite, Clash Royale, FIFA e 

Rainbow Six: Siege. 

 

3.4 INTZ E-SPORTS 
 

 A Intz e-Sports, ou apenas Intz como é conhecida foi fundada em São Paulo no 

dia 20 de junho de 2014 e possui atletas disputando em várias modalidades, entre 

elas estão o LoL, CS:GO, Hearthstone, Free Fire, R6, Clash of Clans, Rocket League 

e CrossFire. O nome Intz vem do termo intrepidez, que significa coragem e é o adjetivo 

marcante que define seus players e torcedores. É uma das maiores organizações 

brasileiras, possui enorme torcida e engajamento. Seus principais títulos vieram do 

LoL, jogo em que é tetracampeão brasileiro, sendo o último o do primeiro split 

(semestre) de 2019. Possui três lines atuando no CS:GO, sendo uma feminina, uma 

masculina considerado um time academy (academia, aspirantes) que disputa 

competições no Brasil e uma line composta por jogadores brasileiros atuando em ligas 

dos Estados Unidos.    
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Realizou nesse ano o “Projeto Invocadoras” que consistia na contratação de 

mulheres jogadoras de League of Legends para prepará-las para atuarem no cenário 

profissional que é dominado por jogadores homens. Um dos frutos desse projeto foi a 

jogadora Mayumi, que estreou em jogos profissionais pela Intz atuando em jogos da 

Superliga ABCDE e teve grande destaque.  

Suas instalações possuem alojamentos para atletas com suporte psicológico e 

acompanhamento de nutricionistas. Entre players e outros profissionais a Intz conta 

com mais de 100 funcionários. Conta com patrocinadores e apoiadores de diversos 

setores, como PicPay, Omo, China in Box, Lupo, Fusion, Logitech, DXRacer, Intelbras 

e Cruz Vermelha Brasileira. 

 

3.5 PAIN GAMING 
 

A paiN Gaming é uma organização brasileira que teve início como um time de 

DotA em 2010, posteriormente migrando para a versão seguinte DotA 2 , título em que 

foi dominante nas competições nacionais e fazendo a expansão para outros jogos. 

Atualmente possui atletas competindo no Dota 2, LoL, CS:GO, Free Fire, Clash 

Royale e Arena of Valor. Além do jogo que deu origem a organização, a paiN também 

possui times vitoriosos no cenário nacional como no caso do LoL, em que é bicampeã 

brasileira e no CS:GO, no qual possui a atual line campeã do que é considerado o 

maior campeonato brasileiro do jogo no momento. A paiN Gaming conta com uma 

enorme torcida, tendo mais seguidores do que vários clubes tradicionais em suas 

redes sociais, e é considerada a casa de jogadores extremamente conhecidos do 

público de LoL, como Kami e BrTT. A organização goza de muito prestígio e conta com 

patrocinadores de alto calibre de marcas não endêmicas como Coca-Cola e BMW, 

além de marcas endêmicas do mercado de esports de alta qualidade como Samsung, 

SanDisk, TIM e Razer. 
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Figura 16: BrTT com a camisa da paiN Gaming e seus patrocinadores em divulgação de seu retorno a 
organização (Divulgação/Twitter @paiNGamingBR) 

 

3.6 FURIA 
 

 A Furia é uma organização fundada em agosto de 2017 por Jaime Pádua, seu 

caminho começou como um time de CS:GO, que se mudou para os Estados Unidos 

com uma line formada por jogadores brasileiros e rapidamente estava competindo em 

alto nível internacionalmente. Após o sucesso, chegando a figurar em quinto lugar no 

ranking mundial de CS, foi hora de expandir sua atuação. Atualmente compete no 

CS:GO, DotA 2, Fortnite, PUBG e foi anunciado que estará presente também no 

League of Legends a partir de 2020, entrando diretamente na disputa da elite do LoL 

nacional através da aquisição da Uppercut, competindo no primeiro split com o nome 

de Furia Uppercut e posteriormente apenas Furia. Conta com patrocínios como Clear, 

HyperX e tem seus uniformes confeccionados pela Nike. 
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Figura 17: tabela do CBLoL com importantes organizações brasileiras (Divulgação Riot) 
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4. CIRCUITOS ABERTO E FECHADO, ORGANIZADORAS, LIGAS E 
CAMPEONATOS 
 

4.1 CIRCUITO FECHADO 
 

 O circuito fechado em jogos competitivo consiste no fato de que a 

desenvolvedora ou publicadora assume a organização, divulgação e premiação de 

campeonatos para o próprio jogo. Esse tipo de sistema costumeiramente funciona 

com um sistema de franquias, sendo de mais difícil acesso para organizações 

menores por esse sistema ser uma barreira de entrada. 

 Barreiras de entrada também são conhecidas como ameaças aos entrantes e 

estão presentes no conceito das 5 forças de Porter. Existem diferentes tipos de fatores 

que dificultam essa inserção, podendo ser barreiras por políticas governamentais, 

patentes, direitos, acesso aos canais de distribuição, marca, custos de transição, 

economia de escala, vantagens de custo e exigências de capital, sendo esse último o 

principal motivo que funciona como uma proteção para organizações ou outros 

agentes que já estejam dentro desse mercado desejado. (PORTER, 1979) 

Esse modelo, portanto, permite a quem está organizando controlar melhor a 

imagem que está sendo passada, assim como manter um alto padrão de qualidade. 

O modelo entrega uma maior confiança a possíveis investidores, pois vão ter a 

segurança de uma franquia e conhecerão o produto que vai ser entregue. Alguns 

exemplos de jogos e empresas que utilizam esse circuito fechado são a Riot com LoL, 

Blizzard com Overwatch e a Epic Games com Fortnite, apesar de em algum momento 

esses jogos já tenham tido competições organizadas por empresas terceiras. 

 

4.1.1 LEAGUE OF LEGENDS E SUAS REGIÕES 
 

 A Riot divide o League of Legends e seus campeonatos ao redor do mundo em 

regiões. Algumas dessas regiões são compostas por um único país, como é o caso 

do CBLoL (Brasil), TCL (Turquia), VCS (Vietnam) e LJL (Japão) que tem direito a uma 
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vaga cada no Worlds (campeonato mundial no final da temporada). Também sozinhos 

em suas regiões estão as fortes LCK (Coréia do Sul) e LPL (China) que contam com 

três vagas para o Worlds. Outras regiões reconhecidamente fortes são a LCS 

(América do Norte) e a LEC (Europa) que tem direito a três vagas no mundial. As 

regiões restantes englobam grupos de países e tem direito a apenas uma vaga cada 

para o mundial, são elas LLA (América Latina), OPL (Oceania), LCL (Comunidade dos 

Estados Independentes) e a PCS (Taiwan, Hong Kong, Macau e alguns países do 

Sudeste Asiático). Com crescente faturamento, a Riot tem como estratégia por 

enquanto não aumentar diretamente premiações por seus campeonatos, mas de 

aumentar diretamente o repasse aos jogadores em conjunto com suas organizações. 

Como exemplo, a média salarial dos jogadores da LCS é de 300 mil dólares anuais. 

(MAIS ESPORTS, 2019) 

 

 

Figura 18: Final do Worlds 2019 foi disputada na AccorHotels Arena em Paris (Divulgação Riot) 

 

4.1.2 OVERWATCH 
 

  Overwatch é um jogo com o circuito competitivo fechado, cabendo a sua 

desenvolvedora, Blizzard, a organização e promoção de campeonatos. O cenário 
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competitivo profissional desse jogo possui várias particularidades. As equipes 

participantes da Overwatch League, maior competição do calendário, pertencem de 

organizações de esports a grupos de investidores que adquiriram suas vagas em um 

sistema de franquias, pagando U$20mi para a Blizzard por cada uma de suas 12 

vagas iniciais. Algumas organizações consideraram uma pedida alta por parte da 

desenvolvedora por um projeto estando em um estágio tão inicial, porém após o 

sucesso da primeira temporada em 2018, a liga foi expandida com a abertura de mais 

oito vagas, vendidas por quantias entre U$30mi até U$60mi, dependendo de fatores 

como a população e interesse pelo jogo na área onde a equipe irá se basear. 

(BUSINESS INSIDER, 2018) 

Além disso as equipes adotam nomes das cidades onde estão baseadas como 

Vancouver Titans, Houston Outlaws, Seoul Dinasty, Shangai Dragons, London Spitfire 

e Paris Eternal. Atualmente seis países estão representados pelos vinte participantes, 

sendo eles Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Coréia do Sul e China. Um 

jogador participante da OL tem como garantia piso salarial de U$50.000 anuais, 

contribuições para aposentadoria, benefícios como plano de saúde e estadia durante 

a temporada. (BUSINESS INSIDER, 2018) 

 

4.1.3 FORTNITE 
 

 Assim como é comum no gênero dos Battle Royales, suas competições são 

realizadas nos modos solo e squad. Sendo vitorioso o último jogador ou esquadrão 

sobrevivente. Os campeonatos de Fortnite são organizados e promovidos pela própria 

Epic Game, e apresentam algumas das maiores premiações dedicadas aos times e 

equipes participantes. Em 2019 aconteceu a primeira edição da Copa do Mundo de 

Fortnite, onde os melhores jogadores se enfrentaram para levar a maior fatia dos 

U$30mi de premiação do torneio que contou com alguns modos de disputa. Além de 

competições profissionais, o jogo também se destaca pela realização de eventos com 

celebridades não necessariamente ligadas aos esports, como cantores, atores e 

atletas extremamente populares principalmente na Europa e América do Norte  
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disputando showmatches (partidas de exibição) com prêmios destinados para 

caridade. (FORBES, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CIRCUITO ABERTO 
 

 O circuito aberto ocorre quando a desenvolvedora ou publicadora licencia para 

empresas terceiras organizarem eventos e competições para o jogo de sua criação. 

Esse modelo permite uma concorrência mais ampla entre as organizações presentes 

na modalidade e apresenta menos barreiras de entrada no cenário, porém os jogos 

ficam mais expostos e dependentes do padrão de qualidade das empresas 

organizadoras. Exemplos de jogos que utilizam esse sistema são o Counter Strike e 

o DotA 2, em que várias empresas organizam eventos independentes. Entre as 

organizadoras podemos citar ESL, DreamHack e StarLadder. 

 

 

Figura 20: Logotipos da ESL, DreamHack e Starladder respectivamente (Divulgação) 

 

 Figura 19: Foto do streamer mais popular do mundo, Tyler “Ninja” Blevins jogando Fortnite com o DJ 
Marshmello em evento realizado em um estádio de futebol na Califórnia (Foto de Christian 
Petersen/Getty Images) 
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Competições promovidas por essas empresas que são líderes do setor são 

prestigiadas pelas organizações, pois costumeiramente contam com uma alta 

premiação, padrão de qualidade de excelência, a certeza que o evento será 

transmitido e assistido por muitas pessoas. A ESL como exemplo realizará eventos 

Major de CS:GO em 2020 pela primeira vez no Rio de Janeiro e de DotA 2 em Los 

Angeles, ambos com premiação de US$1mi. Seus campeonatos são sempre 

transmitidos por plataformas especializadas em livestreams e focadas em esports, 

como Twitch, Mixer, Facebook Gaming e parte de jogos do YouTube, além de 

ocasionalmente também passarem em canais de TV. A ESL, em parceria com a WADA 

(Agência Mundial Anti-Doping) e a NADA (Agência Nacional Anti-Doping da 

Alemanha), também foi pioneira na criação de um programa de controle de doping, 

processo que foi acelerado pela descoberta após o ESL One: Katowice 2015 que 

vários proplayers estavam fazendo uso de drogas como ritalina e Adderall.  
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5. STREAMS 

 

 As plataformas de livestreams são parte fundamental do ecossistema dos 

esports, é através delas que organizadoras de competições, desenvolvedoras, 

publicadoras e organizações transmitem eventos e diversos conteúdos em seus 

canais oficiais recheados de patrocínios entre marcas endêmicas e não endêmicas. 

Campeonatos das modalidades de esports com grande público conquistam 

audiências de milhões de espectadores simultaneamente.  

 

Figura 21: Comparação de audiência entre os mundias de 2018 e 2019 (Fonte: escharts.com) 

 

 O Worlds 2019 bateu recordes de audiência com um pico de quase 4 milhões 

de espectadores simultâneos e uma média superior a 1 milhão de espectadores 
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durante todo o evento espalhados entre as plataformas de livestreams ocidentais e de 

parte do Oriente. (ESPORTS CHARTS, 2019)  

Os dados de plataformas chinesas são de difícil obtenção, mas é estimado que 

104 milhões de chineses assistiram a final da competição, em que o time FunPlus 

Phoenix da própria China foi coroado campeão.  

  
Figura 22: Logotipos da Twitch, Facebook Gaming, Mixer e Jogos do YouTube respectivamente 

 

 

Figura 23:Transmissão de partida de CS:GO válida pela ESL Pro League com patrocínios ao fundo 
(Fonte: twitch.tv/esl_csgo) 

 

 As streams também podem ser utilizadas por organizações para transmitirem 

suas partidas em canais próprios de forma mais informal, em alternativa aos canais 

oficiais que apresentam narradores e comentaristas imparciais. 

 Muitos proplayers também utilizam seus canais como forma de angariar mais 

receitas e estreitar laços com fãs, transmitindo partidas casuais, treinos ou apenas 



51 
 

conversando. Essas plataformas possuem recursos semelhantes entre si para que fãs 

se inscrevam nos canais que desejarem pagando uma quantia, com o preço básico 

mais usual sendo de US$5. Essa quantia geralmente é repartida entre plataforma e 

streamer. Além disso, usuários podem fazer doações com o intuito de incentivar seus 

streamers favoritos e fazer com que suas mensagens se destaquem no chat. Com 

esse fator, as plataformas concorrentes tem interesse em atrair para seus domínios 

streamers que possuam um alto engajamento e uma legião de inscritos. Exemplo 

disso foi quando a Mixer, plataforma pertencente a Microsoft, contratou duas das 

maiores estrelas da Twitch, Ninja e Shroud, com valores não revelados. (THE 

CLUTCH, 2019) 

O canal de Ninja na Twitch possuía mais de 14 milhões de seguidores, e em 

certo momento chegou a atingir 250 mil inscritos, o que garantia uma renda de ao 

menos U$1.250.000,00 mensais repartidos entre o streamer e a Twitch. (TWITCH 

TRACKER, 2019) 

 

 

Figura 24: Streamer Tyler "Ninja" Blevins na capa de revista da ESPN (Divulgação ESPN) 
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Figura 25: Stream de Michael "Shroud" Grzesiek pela Mixer, chat lotado e doação recém recebida 
(mixer.com/shroud)  
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6. PATROCINADORES 
 

Os esports tem atraído cada vez mais atenção de patrocinadores, já que é visto 

como um mercado em crescimento acelerado e não apresenta sinais de que esse 

ritmo irá diminuir. Para isso, foi fundamental a mudança de percepção da sociedade 

com indivíduos que praticavam alguma modalidade de esport, que eram vistos de 

forma depreciativa e passaram a ser vistas qualidades que podem ser 

proporcionadas, como atletas que tem um estilo de vida ativo, trabalham em equipe, 

pensam nas situações que estão ocorrendo, tem uma tomada de decisão e estão 

presentes em diferentes públicos e camadas sociais. Alguns proplayers são 

extremamente famosos ao redor do mundo. Com essa mudança, marcas não 

endêmicas buscaram se associar a alguma parte integrante do cenário dos esports 

para se aproximar de novos públicos alvo, principalmente jovens. (HITMARKER, 

2019) 

Marcas endêmicas, a mais tempo no mercado, disputam entre si para 

patrocinar proplayers, organizações, organizadoras e campeonatos mais relevantes. 

O consumidor dos esports está sempre atrás de equipamentos de ponta, com alto 

valor agregado, como hardware de computador, periféricos gamers e melhores 

serviços de conexão a internet. 

 

 
Figura 26: Banner da Cloud9 com seus patrocinadores diversificados (twitter.com/cloud9) 
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7. DESAFIOS DA GESTÃO ESTRATÉGICA E FONTES DE RECEITA 
 

Para continuar o desenvolvimento de todo esse conjunto de partes envolvidas 

é necessário conhecer os tipos de relações apresentadas entre cada personagem 

desse mercado fazendo um mapeamento detalhado, pois se você não pode medir, 

não pode gerenciar. (DRUCKER, 1954) 

Na figura abaixo, estão discriminadas essas relações entre os atores que 

compõem esse ecossistema. Os proplayers representam e jogam pelas organizações, 

em jogos possuídos pelas desenvolvedoras. Essas partidas fazem parte de ligas ou 

campeonatos, promovidos por empresas especializadas como as organizadoras, ou 

pelas próprias desenvolvedoras do jogo em questão e são transmitidas através de 

canais de televisão ou em plataformas de streaming. Como fontes de receitas 

externas, temos as marcas parceiras e patrocinadoras, que veem nos esports uma 

vitrine para atingir seu público alvo e podem se relacionar diretamente com várias das 

partes. Já os fãs, torcedores ou espectadores são considerados os clientes finais e 

injetam também injetam receitas por todo o cenário, assistindo streams dos jogadores, 

comprando os jogos ou consumindo conteúdos fornecidos através das 

microtransações, comprando camisas e outras mercadorias das organizações e 

patrocinadores, além da aquisição de ingressos para eventos presenciais das 

organizadoras. 
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Figura 27: Panorama do ecossistema de esports, onde vemos os atores e quais relações ocorrem entre 
eles (Fonte: Nicolas Bezombes/Medium) 

 

O crescimento do cenário dos esports trará desafios principalmente para 

proplayers e organizações, notadamente as partes mais amadoras do conjunto. Para 

os proplayers, que geralmente iniciam suas carreiras antes dos 20 anos, é necessário 

o entendimento dessa transição, do que antes era hobby para a profissionalização. 

Com a crescente popularização desse mercado, aumentará também a 

competitividade e busca por bons profissionais, não bastando as habilidades dentro 

do jogo.  

Também será mais difícil a sobrevivência para organizações pequenas ou que 

não modernizem suas técnicas de gestão em todas as áreas e ofereçam boas 

condições de trabalho, tendendo a perder talentos para as organizações maiores e 

multinacionais, se aproximando nesse ponto como exemplo ao que ocorre no futebol. 

Os fundamentos da gestão do esporte eletrônico mesclam elementos de 

equipes esportivas tradicionais de alto desempenho com empresas focadas no 

entretenimento, publicidade e transmissão de conteúdos. 
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Aumentará a demanda por profissionais de diversas áreas e cargos técnicos 

como psicólogos, nutricionistas, especialistas em direito desportivo, administradores, 

programadores, comunicadores, publicitários e social media, que são profissionais em 

um primeiro momento alheios ao objetivo final dos esports, mas que gerará inúmeras 

oportunidades de receitas para esses profissionais. 

Planos de negócios descrevem, orientam e projetam diversos aspectos dos 

negócios, como mercadológicos, operacionais e financeiros. (CHIAVENATO, 2008) 

É notada a semelhança entre planos de negócios adotados por 

desenvolvedoras de diferentes esports de sucesso em relação a forma de distribuição 

de seus jogos, fontes de receita, conhecimento do público alvo e desenvolvimento e 

utilização de tecnologias. 

Tratando das estratégias mais usuais dessas desenvolvedoras, é percebida a 

tendência atual da adoção do modelo free-to-play, onde os usuários podem fazer o 

download (baixar para a memória do computador, videogame ou celular) dos jogos 

gratuitamente para obter receitas posteriormente. Esse modelo tem como objetivo 

atingir uma grande base instalada, fornecer uma vivência de jogo instigante para o 

público e que o incentive a comprar conteúdos do jogo, que lhe deem uma experiência 

diferenciada, como formas de personalização estética de seus personagens ou itens 

e missões adicionais, desde que não interferindo na competitividade das partidas. Isso 

gera um fluxo contínuo de receitas e faz com que as desenvolvedoras estejam sempre 

atualizando e adicionando novos conteúdos em seus jogos, diferentemente de um 

modelo mais antigo onde era necessária a compra da cópia para poder jogar e que 

criava uma outra barreira de entrada para o consumidor final. Os jogadores, clientes, 

que compram o conteúdo pago cobrem os custos dos jogadores que não fazem esse 

investimento nos jogos. (OSTERWALDER, 2011) 

Também faz parte do planejamento e é parte crucial para o sucesso de uma 

modalidade de esport a otimização do jogo para rodar com desempenho satisfatório, 

sem travar, na maior porcentagem possível de hardwares e plataformas, aumentando 

assim a possibilidade de que mais usuários possam participar. É necessário o 

conhecimento do público alvo, para saber fazer o balanceamento entre qualidade 
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gráfica e acessibilidade. Esse fator gera uma vantagem competitiva, e caso feita de 

modo errado pode levar ao fracasso um jogo com uma parte técnica próxima da 

perfeição. Exemplo desse fator é a longevidade de CS:GO e números 

impressionantes atingidos por CrossFire, Free Fire e League of Legends. 

 Como exemplo de análise SWOT aplicada ao mercado dos esports, a matriz 

teria muitas forças e oportunidades e algumas fraquezas e ameaças. 

As forças internas do mercado de esports são diversas. As limitações físicas 

para a prática são muito menores do que no esporte tradicional, pessoas de 

praticamente qualquer idade podem participar, jogos são divertidos, transmissões 

altamente interativas, os jogos mobile permitem a prática a qualquer lugar e momento 

que esteja com um celular, microtransações geralmente tem alta margem de lucro, 

altamente inovador, possibilidade da criação de novos gêneros de jogos, visto que 

vários dos títulos mais praticados atualmente são derivações de gêneros mais antigos 

e que foram adaptados. 

 Como oportunidades externas podem ser citadas que como é praticado e 

distribuído por meios digitais consegue facilmente se aproveitar de novas tecnologias 

e avanços de tecnologias que já existem mas ainda são incipientes, como realidade 

aumentada, realidade virtual, novos hardwares, que permitirão melhores jogos e 

transmissões, transformando esse ambiente altamente interativo atual em um campo 

ainda mais inovador e imersivo. Se beneficia também de avanços sociais, como a 

inclusão digital e cada vez maior acesso da população a smartphones e internet, 

criando uma maior demanda onde a oferta de cópias digitais é virtualmente infinita. 

 Como fraquezas existem barreiras de entrada para jogadores casuais 

começarem a prática de algumas modalidades, devido ao alto custo de alguns títulos 

e apesar do progresso e recente popularização, componentes de médio e alto 

desempenho ainda tem um preço elevado. Algumas tecnologias já existentes e 

presentes em jogos singleplayer ainda não podem ser implementadas, pois eliminaria 

grande parte dos jogadores de praticarem por possuírem hardwares defasados. Ainda 

é impraticável jogar e treinar em alto desempenho contra equipes de outras regiões 
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distantes, como América do Sul e Europa por causa dos altos tempos de resposta dos 

servidores, impossibilitando o intercâmbio e evolução acelerada de técnicas. 

 Como ameaças, o setor está sujeito a variação cambial das moedas, 

principalmente em relação ao dólar, podendo ter seus preços de novos componentes, 

jogos e microtransações in-game aumentando rapidamente. Com o rápido 

crescimento também podem surgir leis e regulações que não sejam benéficas ao 

cenário. 
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8. FUTURO DOS ESPORTS 

 

 É estimado que atualmente existam 443 milhões de pessoas que assistam 

esports, entre entusiastas  e espectadores casuais. Previsões apontam para um 

aumento próximo de 13% ao ano desse número, chegando a marca de 644 milhões 

de espectadores em 2022, não apenas impactando na audiência, mas também 

massivamente nos valores futuros de patrocínios, propagandas e direitos de 

transmissão. Apesar de grandes canais como Sportv já terem exibido campeonatos 

de CS:GO e Free Fire avanços ainda precisam ocorrer para que jogos considerados 

violentos se tornem mais amigáveis do grande público e suas transmissões sejam 

mais difundidas. 

 

 
Figura 28: Projeção do número de espectadores de para os próximos anos (STATISTA, 2019) 
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O mercado de esports ainda é responsável por uma pequena fração da receita 

no mercado maior de jogos em geral em que está incluído. Porém ambos os mercados 

tem potencial para crescerem a ritmos acelerados, e com aumento da porcentagem 

de receita proveniente dos esports devido a seu crescimento ainda mais rápido. 

Excluindo receitas geradas dentro dos jogos, como skins e passes de batalha, 

que são computadas em receitas de jogos em geral, em 2019 o mercado dos esports 

foi mensurado em US$1,1bi, tendo crescimento de 26,7% em relação ao ano anterior. 

Existe um forte viés de alta nos patrocínios, direitos de transmissão, propagandas e 

vendas de ingressos e mercadorias.  

 

 

Figura 29: As diferentes receitas que são consideradas para mensuração dos esports (NEWZOO,2019) 

 

Com vista no futuro, a tendência é de crescimento contínuo e seguro, atingindo 

o patamar de US$1,79bi no ano de 2022, crescimento de quase 65% em relação a 

2019. 
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Figura 30: Previsão anual de crescimento de receitas (NEWZOO, 2019) 

 

É previsto também o aumento do número de jogadores casuais e proplayers, 

que leva a uma alta na demanda por novos hardwares e conteúdos de expansão para 

jogos já existentes. Esse aumento somado a mudança na percepção de um gamer de 

que jogar agora é cool (legal) atrairá novos patrocinadores com valores cada vez 

maiores, relacionando-se com as diferentes partes apresentadas no mercado. Essas 

novas receitas não são auferidas apenas nos esports, mas também em mercados que 

estejam vinculados. Porém, esse futuro positivo pode não existir para todos que 

ocupam o cenário atualmente, visto que será necessária cada vez mais a 

profissionalização e uma gestão estratégica eficaz para atingir o sucesso. 
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9. CONCLUSÃO 
  
 O objetivo desse trabalho foi de explicar e mensurar o setor de esports como 

se encontra no momento a partir de um ponto de vista da gestão estratégica, avaliando 

forças e oportunidades desse mercado, partindo dessas informações presentes e do 

passado para tentar prever e traçar estratégias para usufruir de benefícios no futuro. 

Para atingir esse objetivo, os diversos atores do ecossistema foram separados para 

melhor explicação de cada parte envolvida. Foram expostos o papel, história de cada 

uma delas, fontes de receita, modelo de negócio, operações e estratégias, e também 

como se relacionam para criar um sistema coeso que favorece para criar um cenário 

maior e mais forte. E por fim, que a cada temporada de competições novos recordes 

são batidos, sejam eles de audiência, premiação ou salários. 

 Com os objetivos do trabalho atingidos e pela observação de todos esses 

aspectos, é perceptível que o mercado dos esports apesar de seu tamanho atual ainda 

tem muito potencial para ser desenvolvido, e é prevista a existência de um cenário 

profissional competitivo cada vez mais consolidado. 
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GLOSSÁRIO 
 

Battlepass:  item virtual comprado com dinheiro real por seus jogadores, presente em 
alguns jogos que habilita novos itens e missões e tem parte da receita obtida destinada a aumentar a 
premiação em alguma competição específica daquele jogo, numa espécie de crowdfunding. 

Crowdfunding:  financiamento coletivo, onde um grupo de indivíduos investe ou paga certa 
quantia que será destinada a atingir algum objetivo previamente definido. 

Ecossistema ou Mercado dos Esports:  é o conjunto das partes separadas envolvidas nos 
esports apresentadas neste trabalho. Formam esse ecossistema as desenvolvedoras, publicadoras, 
jogos, organizações, jogadores, organizadoras, meios de transmissão e patrocinadores. 

Esports:   adaptação da expressão em inglês eletronic sports e também conhecidos 
como jogos eletrônicos. São praticados através de computadores, videogames ou celulares, 
necessitam conexão a internet e apresentam modos competitivos que permitem a realização de 
disputas amistosas e campeonatos organizados. 
 
Free-to-play:  é uma estratégia seguida por algumas desenvolvedoras que as aplicam em 
seus jogos, disponibilizando-os gratuitamente com o intuito de diminuir barreiras de entrada e atrair o 
maior número de jogadores e conseguir a maior base instalada. Tendo esse objetivo sido concluído, 
as fontes de receitas desses jogos são em grande parte através das microtransações in-game. 

Line:   é o time ou conjunto de jogadores propriamente dito de uma organização em cada 
um de seus diferentes jogos. Como exemplo, uma line do jogo Counter Strike: Global Offensive é 
composta por cinco jogadores profissionais. 
 
Marcas Endêmicas:  as marcas endêmicas nos esports são as marcas de setores 
relacionadas ao tema e fornecem os patrocínios e parcerias mais óbvias, como fabricantes de 
smartphones, componentes de computadores, periféricos gamers e provedores de internet. 

Marcas não Endêmicas:  marcas não endêmicas nos esports são as marcas de outros setores, 
que não tem relação direta com o tema. Procuram se associar a alguma parte dos esports 
dependendo de seu público alvo e posicionamento no mercado. 

Microtransações:  são compras por parte do jogador com dinheiro real para obtenção 
de algum conteúdo dentro do jogo, geralmente esse conteúdo ou item não lhe dará vantagem 
competitiva. São parte fundamental da obtenção de receitas das desenvolvedoras, principalmente em 
jogos que seguem o modelo Free-to-play. 

Proplayers:   são os jogadores que tem como profissão a prática de esports nas variadas 
modalidades, competindo sob a bandeira de uma equipe. 
 
Skins:  são itens cosméticos variados, presentes em praticamente todos os esports. São 
uma forma de obter receitas fornecendo meramente a opção de personalização para os jogadores, 
sem comprometer o balanceamento do jogo com itens que deem vantagem competitiva. 

Stream ou Livestream:   é a transmissão através da internet, utilizando plataformas 
especializadas de conteúdo em vídeo ao vivo de partidas competitivas ou casuais, geralmente 
hospedadas no YouTube ou Twitch. Sendo conhecidos como streamers as pessoas que as realizam. 
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