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RESUMO 

 

O trabalho faz uma análise dos primeiros três editais do Ministério da Cultura para o 

desenvolvimento de games no Brasil. Games, também chamados de jogos eletrônicos, fazem 

parte da cultura contemporânea de uma parcela significativa da população do Brasil e do mundo. 

Além do mais, eles pertencem à indústria cultural e à indústria criativa, cada uma com a sua 

importância para a economia. Os três concursos se encaixam na tradição de políticas culturais 

com os seguintes três eixos: democratizar o acesso à cultura, democratizar a produção de cultura, 

e explorar o potencial econômico da cultura. O estudo mostra que, embora os três eixos estejam 

presentes no discurso oficial, os objetivos concretos mencionados nos editais e os critérios 

aplicados na seleção de projetos concentraram-se nos aspectos econômicos. Também ficou 

evidente que não foi prevista uma análise posterior dos resultados dos concursos, comparando 

os efeitos com os objetivos. Uma pesquisa entre os projetos, empresas e pessoas premiados 

realça que resultados concretos são mais exceção do que regra. Dessa forma, este trabalho 

contribui para a discussão sobre políticas culturais em favor da produção nacional de games e 

poderá ajudar a aprimorar a definição de objetivos e instrumentos de avaliação de editais. 

 

 

Palavras chave: Games, políticas culturais, políticas públicas, avaliação, edital. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This master thesis analyzes the first three requests for proposals provided by the Brazilian 

Ministry of Culture for the development of video games in Brazil. Games are part of the 

contemporary culture for a significant part of the population in Brazil and as well in the rest of 

the world. Furthermore, they belong to the cultural industry and the creative industry with their 

economic weight. The competitions reflect three pillars of cultural policies: democratization of 

culture, cultural democracy, and exploration of the economic potential of culture. This study 

concludes that although all three traditions are present in the official speeches and 

communications regarding the competitions, the concrete objectives and the criteria to select 

the winning projects focus mainly on economic aspects. It states also that there was no plan for 

a retrospective evaluation of the competitions outcome by comparing the results with the 

original objectives. The research executed by the author by analyzing the winning games and 

teams confirms that concrete economic and national cultural results are rather the exception 

than the norm. This way, this thesis contributes to the discussion about cultural policies in favor 

of the national production of games and could help to improve the definition of objectives and 

analysis techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de games está em plena expansão. No ano 2016, existem, no Brasil, 

estimados 59,2 milhões de pessoas que jogam no computador, em consoles ou em smartphones. 

Para esse último segmento, isso resulta em um faturamento da indústria com games de 

estimados 284,9 milhões de dólares americanos, e de 1,4 bilhão de dólares para todos os 

segmentos. Este valor inclui tanto produtos de origem internacional, quanto criados por 

empresas nacionais. Com esses números, o Brasil se torna o maior mercado consumidor de 

games da América Latina, e o 12º maior do mundo (NEWZOO, 2016a). Para o mundo inteiro, 

estima-se um faturamento anual para todos os tipos de games de 99,6 bilhões, resultado de 2,1 

bilhões de pessoas que costumam passar tempo com jogos eletrônicos (NEWZOO, 2016b). 

Comparado com o ano anterior, houve, em 2016, um crescimento de 20% no Brasil, e o 

faturamento com jogos mobile, sozinho, cresceu, no mesmo período, 50% (NEWZOO, 2016a). 

De maneira pouco surpreendente, a indústria e o mercado de games entram na mira de políticas 

públicas que buscam explorar seu potencial econômico. 

 

A importância dos games, entretanto, vai além da economia. Um bem tão amplamente 

consumido também provoca consequências culturais. Independentemente da questão se games 

são ou podem ser arte, eles fazem parte da cultura contemporânea. Isso levanta questões 

referentes ao conteúdo, o qual, no caso do Brasil, na sua esmagadora maioria, é de origem 

estrangeira. Podemos observar que a presença do acervo cultural brasileiro dentro dos games 

faz parte do discurso de representantes do Ministério da Cultura (BRASIL, 2009d). Na 

interseção de cultura e tecnologia os games ocupam um espaço privilegiado. Os avanços 

tecnológicos mudam constantemente a forma como games são produzidos, distribuídos e 

consumidos, como será demostrado neste trabalho. Estas mudanças influenciam ao mesmo 

tempo a cultura de games. Reparamos que durante as últimas décadas o público que joga saiu 

de uma sub-cultura de primordialmente adolescentes masculinos para um público que inclui 

todas as faixas etárias, sexos e classes sociais. 

 

Com uma produção nacional de games pouco expressiva, surge a questão de criar 

políticas públicas para apoiá-la. Entretanto, surge um problema: da alocação de recursos 

públicos, que são limitados. De um lado, qualquer política pública em favor da indústria de 

games nacional precisa se justificar frente a outros campos de trabalho, e deveria atingir 

resultados concretos e comprovados, alinhados com os objetivos. É natural, portanto, que esse 
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zelo sistemático pelo bom uso do dinheiro público se encontre, no Brasil, ainda com bastante 

potencial de evolução (FREITAS, 2015). Como as técnicas existentes para avaliar políticas 

públicas, em geral, e políticas culturais, em especial, poderiam ser aplicadas no caso concreto 

de editais para a produção nacional de games no Brasil? Essa é a pergunta teórica que norteia 

este trabalho. A pergunta prática é como essa teoria se compara com a realidade dos primeiros 

três editais do Ministério da Cultura em favor da indústria de games. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a coerência e efetividade de editais em prol da 

indústria de games no Brasil, verificando os seus propósitos, por meio da avaliação dos editais 

criados para implementar tais políticas.  

 

Será discutida, no referencial teórico, a definição de games, a importância cultural e 

artística deles, e de que forma eles fazem parte da indústria cultural e criativa. Isso também 

permite ter uma primeira ideia sobre a relevância deles para a identidade cultural. A teoria de 

Canclini (2006) sobre culturas híbridas ajudará a entender como os jogos eletrônicos chegaram 

a ocupar um lugar privilegiado que transborda as nações e classes sociais. O trabalho de Hall 

(2006) sobre identidade cultural e globalização explicará como os games acharam um solo fértil 

para se tornar uma parte relevante da cultura contemporânea. Em seguida, serão analisadas as 

teorias sobre políticas públicas e como elas podem ser selecionadas e avaliadas. Dando um 

passo para o mais específico, também se pretende em um terceiro momento, entender o histórico 

das políticas culturais, a questão do foco delas no contexto brasileiro, e como políticas culturais 

poderiam ou deveriam ser avaliadas. 

 

Posteriormente, serão escolhidos e descritos três editais sobre incentivos aos games no 

seu contexto: o JogosBR de 2004, o JogosBR de 2005/06, e o BRGames de 2009. Essa seleção 

se norteou por dois motivos principais. O primeiro é que eles são a primeira ação efetiva de um 

governo federal em favor da produção nacional de jogos eletrônicos e o único do Ministério da 

Cultura, com exceção da contemplação dos games pela Lei Rouanet. O segundo motivo é que 

as poucas outras iniciativas, como o concurso INOVApps, do Ministério das Comunicações, 

são mais recentes. No caso do INOVApps, tal concurso data de 2014, o que ainda não permite 

uma avaliação dos resultados em longo nem em médio prazo. 

 

Dentro dos editais, serão primeiramente isolados e analisados os objetivos, incluindo 

uma reflexão sobre como esses objetivos se encaixam no intuito teórico de ações do poder 
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público. Em um segundo passo, busca-se captar e analisar o processo pelo qual os editais 

procuraram garantir os resultados e, finalmente, avaliar se os objetivos foram atingidos. O 

escopo final desta análise de conteúdo é identificar até que ponto os critérios e avaliações 

previstos nos editais realmente permitem saber se os objetivos foram atingidos. 
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2 RERENCIAL TEÓRICO 

 

Para se aproximar do tema de forma teórica, será necessária uma reflexão da relação 

entre games como parte da cultura contemporânea, arte e indústria cultural. Em um segundo 

passo, analisa-se como outros autores definem políticas públicas e como estas estão sendo 

avaliadas. Nesse fundamento, é possível analisar a literatura sobre políticas culturais. O que 

interessa no contexto deste trabalho é o histórico e os objetivos, o foco das políticas culturais 

no Brasil, e como sua avaliação pode ser feita. 

 

2.1 Games e a indústria cultural 

 

Apesar de representar um mercado que superou o cinema em faturamento e contar com 

estimado 1,8 bilhão de jogadores no mundo no ano de 2014 (KOETSIER, 2014), os games 

ainda estão em fase de conquista do seu lugar nos mundos cultural, político e acadêmico.  

 

2.1.1 Games como parte da identidade cultural contemporânea 

 

Antes de entrar na discussão sobre o lugar devido dos games no mundo cultural e no 

mundo das artes, precisa-se fazer também uma breve visita às definições do que é um game. 

No ano 1938, ainda antes da existência de jogos eletrônicos, o historiador neerlandês Johan 

Huizinga considerou o jogo não só como um elemento indissociável da cultura de qualquer 

sociedade, mas ainda afirmou que o ato de jogar é constituinte para a cultura e para a evolução 

dela. O livro dele, Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura (HUIZINGA 2008), 

influenciou fortemente as tentativas acadêmicas de definir o que é um game, jogo eletrônico ou 

vídeo game. O filósofo Grant Tavinor assim definiu: 

 

X is a videogame if and only if it is an artifact in a visual digital medium, is intended 

as an object of entertainment, and is intended to provide such entertainment through 

the employment of either rule and objective gameplay or interactive fiction. 

(TAVINOR 2009, p. 43-44) 

 

Esta definição é interessante em relação a dois aspectos: primeiro, associa o game ao 

entretenimento, por ser um objeto voltado para algum público, gerando um impacto cultural. 

Segundo, não aborda a forma de produção e distribuição de games, podendo incluir tanto um 

game massificado quanto um game produzido para um público exclusivo. A definição também 

combina bem com o conceito de gêneros constitucionalmente híbridos, cujos representantes 
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exemplares para Canclini são o grafite e os quadrinhos, “Lugares de interseção entre o visual e 

o literário, o culto e o popular, aproximam o artesanal da produção industrial e da circulação 

massiva. ” (CANCLINI, 2006, p. 336). 

 

É possível considerar games como arte? É um tópico controverso e vale lembrar da 

afirmação de Marta Suplicy em 2013, então ministra de cultura do Brasil, que nem considerou 

‘games como cultura’ (GAMES, 2013). Mesmo que a ministra tenha mudado de ideia um ano 

depois (MARTA, 2014), pode-se constatar que, para pessoas com um conceito renascentista de 

arte, os games não podem ser arte, ou se encaixam no máximo parcialmente, quando, por 

exemplo, um game apresenta gráficos extremamente bonitos. Para o contexto deste trabalho, 

contudo, não vale a pena aprofundar essa discussão. Pode-se concordar com Canclini e outros 

autores a respeito da ideia de que as definições estéticas nunca chegariam a um acordo mesmo 

sobre a questão do que merece o nome de arte. Melhor seria focar na “caracterização social dos 

modos de produção e interação dos grupos artísticos” (CANCLINI, 2006, p. 41). 

 

Para Canclini a questão não para do lado da produção, porque seria “necessário levar 

em conta como esta questão vai sendo respondida na interseção do que fazem os jornalistas e 

os críticos, os historiadores e os museógrafos, os marchands, os colecionadores e os 

especuladores. ” (CANCLINI, 2006, p. 23). Porém, há aqui uma particularidade dos games. 

Enquanto o papel dos jornalistas, críticos e historiadores não é fundamentalmente diferente dos 

seus colegas da área da escultura ou pintura, o caráter de produto de massa e, sobretudo 

recentemente, da multiplicação e distribuição digital de games muda os desafios para os demais 

agentes. Ser colecionador e, sobretudo, especulador praticamente só faz sentido para games 

mais antigos, que foram distribuídos de forma física, por exemplo, com cartuchos. Enquanto 

tiver um número considerável de cópias em circulação, um exemplar singular não representa 

um valor especial. Essa falta de escassez fica ainda mais acentuada no caso de cópias digitais. 

 

A perda da importância de museus sobre a definição do que é arte e artesanato, e o que 

é culto, moderno ou popular é observado várias vezes por Canclini (2006, p. 47): “Ao sacralizar 

o espaço e os objetos e ao impor uma ordem de compreensão, organizam também as diferenças 

entre os grupos sociais: os que entram e os que ficam de fora”. Para a indústria de games, essa 

falta de poder de imposição fica evidente, pelo menos por enquanto. Não é que não existam 

museus de games. Alguns são virtuais, colecionando cópias digitais, imagens e vídeos de games. 

Outros mantêm um acervo físico, por exemplo, The Videogame History Museum. Para os 
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primeiros, devido ao baixíssimo custo de aquisição de games ou material relacionado, não 

existe o dilema de selecionar. Tudo o que é um game, no mais amplo sentido da palavra, é 

incluído, visando ser o mais completo possível, sem critérios de seleção por qualidade (VIDEO 

GAME MUSEUM, 2016). Já os museus físicos precisam fazer uma seleção. A motivação, no 

entanto, é a preservação da história, e falta qualquer relevância com o mercado contemporâneo 

ou interdependência com os games comercializados atualmente. 

 

Canclini (2006, p. 307) não lamenta essa “decomposição das coleções rígidas que, ao 

separar o culto, o popular e o massivo, promoviam as desigualdades”, mas também não vê os 

games como puramente democráticos, já que “a descoleção e a hibridação não são iguais para 

os adolescentes populares que vão às casas públicas de vídeo games e para os de classe média 

e alta que os têm em sua casa. ” (CANCLINI, 2006, p. 308). Aqui, é importante lembrar que o 

livro de Canclini antecede o aparecimento massivo de games gratuitos para celulares e tablets. 

No Brasil, os smartphones mais simples custam em torno de 200 reais, mas permitem o acesso 

a dezenas de milhares de games diferentes gratuitos. Considerando que só no ano de 2014 foram 

vendidos 55 milhões de smartphones no Brasil (IDC BRASIL, 2014), o porcentual de pessoas 

de baixa renda com acesso direto a games deve ter aumentado consideravelmente. De toda 

forma, a indústria de games não conhece nenhuma diferenciação por classe social. Existem 

games voltados para certas faixas etárias ou gêneros, mas não existem games que seriam 

reservados para, por exemplo, um público culto ou de poder aquisitivo. Isso é interessante 

porque as temáticas de muitos games se inspiram diretamente em conteúdo de outras artes, 

principalmente do cinema e da literatura, mas também do folclore dos mais variados países do 

mundo. Podem-se ver os games como exemplar da observação do Canclini que “(...) os 

descolecionamentos e as hibridações já não permitem vincular rigidamente as classes sociais 

com os estratos culturais” e que “a tendência predominante é que todos os setores misturem em 

seus gostos objetos de procedência antes separadas. ” (CANCLINI, 2006, p. 309). 

 

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União concluiu em um processo referente ao 

concurso “JogosBR” que os jogos eletrônicos “apresentam significativo potencial de inserção, 

comunicação e difusão de conteúdos, devendo, então, ser compreendidas como formas de 

cultura”. (BRASIL, 2010a, p. 3) Para Orlando Senna, secretário do Audiovisual do Ministério 

da Cultura entre 2003 e 2007, games são importantes porque provocariam uma mudança nas 

artes audiovisuais e na educação. Pare ele, os games são “a síntese revolucionária das novas 

tecnologias audiovisuais (as existentes e as que estão por vir) com a imaginação, que é o bem 
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maior do ser humano” (BRASIL, 2006i). De forma entusiasta, ele vê os jogos eletrônicos indo 

além do cinema e da televisão: “uma arte lúdica, eletrônica, interativa; uma avançada expressão 

humana no que se refere ao lazer, à educação, ao desenvolvimento do raciocínio e da percepção 

sensorial” (BRASIL, 2006i). 

 

Essa posição fica mais clara ainda com o trabalho sobre a identidade cultural de uma 

pessoa na pós-modernidade de Stuart Hall (2006). Para descrever isso é preciso começar 

descrevendo o que difere o sujeito pós-moderno do sujeito do Iluminismo e do sujeito 

sociológico. A ideia do sujeito do Iluminismo é uma concepção “individualista do sujeito e de 

sua identidade” (HALL, 2006, p. 2), um “indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo interior. ” 

(HALL, 2006, p. 2) O sujeito sociológico já continua tendo uma essência, um “eu real”, mas 

 

Este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado 

na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’, que mediavam para o sujeito os 

valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 

2006, p. 1) 

 

Agora, o sujeito pós-moderno do outro lado já não tem mais uma identidade fixa. Ele 

“assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2006, p. 2), e essas identidades podem até ser contraditórias. 

Essa mudança de um sujeito coerente para uma identidade completamente deslocada é 

altamente simplista, como o próprio Hall (2006, p. 6) admite, mas permite refletir alguns 

avanços na teoria social e nas ciências humanas, principalmente na segunda metade do século 

XX, os quais levam a identidade pós-moderna. Será mencionado aqui apenas um, a descoberta 

do inconsciente por Freud. 

 

A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos 

desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, 

que funciona de acordo com uma ‘lógica’ muito diferente daquela da Razão, arrasa 

com o conceito do sujeito cognoscente e racional provido de uma identidade fixa e 

unificada – o ‘penso, logo existo’, do sujeito de Descartes. (HALL 2006, p. 9) 

 

Como consequência da teoria de Freud, a identidade se formaria ao longo da vida e com 

processos inconscientes (HALL, 2006, p. 10). Essa descoberta é interessante para um trabalho 

sobre games. Se um game consegue, mesmo de forma não intencional, estar em ressonância 

com temas arcaicos da existência humana, qual seria o impacto no desenvolvimento da 

identidade? Esta pergunta leva, entre outros, aos muitos estudos psicológicos que pesquisam a 
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relação entre violência em games e comportamento violento na vida real, por exemplo, o estudo 

de Lynn Alves (2005). 

 

Partindo desse sujeito pós-moderno, Hall descreve como a identidade cultural nacional, 

está sendo afetada pelo processo da globalização na modernidade tardia (HALL, 2006, p. 12). 

Ele entende que “a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos - 

um sistema de representação cultural. ” (HALL, 2006, p. 13). No entanto, como esse sistema é 

construído? Hall identifica cinco caminhos. Para o tema de games, o primeiro é de interesse 

particular: 

 

A narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas literaturas 

nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma série de estórias, 

imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que 

simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os 

desastres que dão sentido à nação. (HALL, 2006, p. 14) 

 

Aqui, precisa-se perguntar: se para uma geração nova o bem cultural consumido 

preferencialmente é o game e não a literatura ou os filmes, quais são as estórias e imagens que 

esses games transmitem? São raras as referências ao Brasil em games internacionais, mas um 

dos sucessos do ano 2012, também no Brasil, foi Max Payne 3, que decorre em São Paulo. O 

cenário do game de tiro em terceira pessoa consiste principalmente em decadentes elites 

brasileiras, policiais e políticos corruptos, brutalidade policial em favelas e tráfico de órgãos. 

Tanto na narrativa quanto nos gráficos do cenário o game mostra fidelidade e realismo. O game, 

entretanto, foi desenvolvido por uma empresa canadense, e o autor principal é inglês (MAX 

Payne 3, 2015). É uma situação interessante quando a narrativa de uma nação passa a ser escrita 

parcialmente por empresas no exterior. 

 

Hall é longe de ser um defensor de uma cultura nacional unificada. Ele lembra que “a 

maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram unificadas por um longo 

processo de conquista violenta” e que “as nações são sempre compostas de diferentes classes 

sociais e diferentes grupos étnicos e de gênero” (HALL, 2006, p. 16). Em analogia à polaridade 

entre o sujeito do Iluminismo e o sujeito pós-moderno, ele lembra que todas as nações modernas 

são híbridos culturais e sugere que “em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, 

deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 

como unidade ou identidade. ” (HALL, 2006, p. 17). A força principal atrás das mudanças seria 

a globalização. 
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A ‘globalização’ se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações 

em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em 

experiência, mais interconectado. (HALL, 2006, p. 18) 

 

A questão do espaço-tempo é fundamental e, junto com a globalização, afeta também a 

cultura de games. Muitos games conhecem a funcionalidade de multiplayer online, ou seja, o 

jogador pode se conectar via internet com um ou vários outros jogadores para jogar um game. 

Esses jogadores são em geral desconhecidos que podem estar em qualquer lugar do Brasil ou 

do mundo. Quando um jogador no Brasil tem a possibilidade de se conectar a qualquer hora e 

imediatamente com outros jogadores, independentemente da localização e do fuso horário dos 

outros, o próprio lugar se torna irrelevante, e o espaço e o tempo ficam comprimidos ao nível 

do planeta. Essa situação de um jogador online reforça ainda mais a observação de Hall (2006, 

p. 19): 

 

A moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes 

sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 

são localizadas e representadas. [...] Os lugares permanecem fixos; é neles que temos 

‘raízes’. Entretanto, o espaço pode ser ‘cruzado’ num piscar de olhos — por avião a 

jato, por fax ou por satélite. 

 

Contudo, além dessa tendência para a internacionalização da cultura, representada de 

forma exemplar pelos games, Hall também constata uma tendência contrária, “uma fascinação 

com a diferença e com a mercantilização da etnia”, um “novo interesse pelo local”. Um “local”, 

porém, que não seja necessariamente idêntico às velhas identidades enraizadas em territórios 

(HALL, 2006, p. 21). Esse interesse também é diferente das tentativas de fortalecimento do 

local por grupos étnicos que enxergam a presença de outras culturas como ameaça (HALL, 

2006, p. 23), mas ainda pouco se reflete nos games que fazem sucesso. Na loja virtual da Apple 

Brasil para iPad, por exemplo, em abril de 2015, nenhum dos vinte games mais vendidos ou 

mais instalados faz referência a um tema local brasileiro (APP STORE, 2015). 

 

Resumindo, Hall (2006, p. 18) enxerga três possíveis consequências da globalização 

para a identidade cultural nacional: 

 

1. As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 

crescimento da homogeneização cultural e do “pós-modernismo global”; 

2. As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas 

estão sendo reforçadas pela resistência à globalização, 
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3. As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – 

híbridas – estão tomando seu lugar. 

 

2.1.2 As indústrias criativas e culturais 

 

Desde a década 1990, é comum descrever os games como parte da indústria criativa, 

definida como atividades econômicas que dependem da exploração de informação e 

conhecimento (LIMA, 2007), incluindo nela também publicidade, software, televisão, rádio, 

design, moda, entre os campos clássicos como música, arquitetura, teatro e filme (HOWKINS, 

2001; YÚDICE, 2007, p. 6). Outra definição muito usada é do Department of Culture Media 

and Sport (DCMS). Esse órgão do governo britânico descreve indústrias criativas como as 

indústrias que têm a sua origem na criatividade individual, habilidade e talento, e que têm o 

potencial de criar riqueza e empregos gerando e explorando propriedade intelectual (DCMS, 

2001, p. 5). A Unesco estimou que, no ano de 2005, nos países industriais avançados, 30% das 

pessoas economicamente ativas trabalharam nesse setor (LIMA, 2007, p. 4), o que também 

seria um fator cada vez mais importante, tanto na economia quanto como “veículos de 

identidade cultural das nações” (LIMA, 2007, p. 2). No entanto, recursos culturais também 

podem ajudar a resolver problemas quotidianos de cidades, (YÚDICE, 2007, p. 6) e a economia 

depende cada vez mais das dimensões culturais (LIMA, 2007, p. 3). Essa linha de pensamento 

se materializou no conceito da cidade criativa (LANDRY; BIANCHINI, 1994), que vê a 

criatividade e especialmente a indústria criativa como chave para enfrentar a crise dos centros 

urbanos, causada principalmente pelo fim das antigas indústrias (CORAZZA, 2013, p. 216). 

 

George Yúdice desafia uma visão meramente mercadológica. Ele defende que recursos 

culturais não seriam “somente para a exploração econômica, também portam valores que se 

pervertem quando só impera a lógica comercial” (YÚDICE, 2007, p. 2). Bens e serviços 

culturais teriam uma dualidade, porque têm um valor tanto econômico quanto cultural, “que 

inclui valores estéticos, espirituais, sociais, históricos, simbólicos e de autenticidade, e que não 

são traduzíveis simplesmente ao valor econômico em termos de preço” (YÚDICE, 2007, p. 3). 

Base desse pensamento é a diferença entre a economia cultural em geral, e as indústrias culturais 

que fazem parte desta economia. A economia cultural engloba também artes sem fins lucrativos, 

o que as diferencia das indústrias culturais que, em primeiro lugar, procuram o lucro com 

economias de escala (YÚDICE, 2007, p. 5). Isso levaria, segundo esse autor, à implementação 

de um star system ou uso de celebridades para aumentar as chances de conquistar o mercado e 
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conseguir as vendas em quantidade. Consequência direta desse sistema seria a dificuldade de 

conteúdo cultural mais diversificado conseguir visibilidade, já que os canais de distribuição têm 

uma preferência para conteúdo com um grande número de potenciais consumidores: “Em geral, 

as micro, pequenas, médias empresas culturais não têm os recursos para conseguir visibilidade. ” 

(YÚDICE, 2007, p. 5). 

 

Com uma abrangência mais restrita do que a indústria criativa, a indústria cultural foi 

definida e criticada ainda na primeira metade do século XX pelos alemães Theodor Adorno e 

Max Horkheimer, da chamada Escola de Frankfurt. Partindo de uma teoria social 

interdisciplinar neomarxista, eles criticaram fortemente a produção de bens culturais dentro de 

uma lógica capitalista. O consumo de bens culturais de massa causaria nas massas um efeito de 

satisfação compensatória. Adorno e Horkheimer não atribuem aos produtos da indústria cultural 

qualquer valor artístico (ADORNO; HORKHEIMER, 2002). Contudo, essa conotação negativa 

do termo indústria cultural se perdeu com o tempo, e games são considerados uma parte dela. 

Octavio Getino, por exemplo, definiu indústrias culturais da seguinte forma: 

 

Indústrias nas quais se produzem, reproduzem, conservam e difundem bens e serviços 

culturais segundo critérios industriais como mercadorias com conteúdos simbólicos, 

concebidas para um trabalho criativo, organizadas por um capital que se valoriza e 

destinadas aos mercados de consumo. Também têm função de reprodução ideológica 

e social. (YÚDICE, 2007, p. 6) 

 

A indústria de games viveu nos últimos dez anos duas fortes tendências, uma referente 

a produção de games, e a outra referente a distribuição ou comercialização. Enquanto o resto 

das indústrias culturais foi impactada fortemente pelas novas tecnologias, e, sobretudo, da 

digitalização de imagens e som (LIMA, 2006, p. 5), os jogos já viviam esta realidade há muito 

tempo. A facilidade e o baixo custo da reprodução digital e da distribuição digital levaram a 

maiores chances de produtores menores se inserirem no mercado, tal como aumento da 

distribuição não autorizado por terceiros, a chamada pirataria (LIMA, 2006, p. 5). A produção 

de games passou por um processo de democratização. Novas ferramentas permitem criar games 

sem conhecimento de programação ou usando elementos gráficos preexistentes, reduzindo a 

dependência de profissionais destas áreas. Isso vai parcialmente na contramão da observação 

que “as tecnologias de alto investimento e a dinâmica econômica neoconservadora tendem a 

transferir as iniciativas sociais dos produtores individuais e dos movimentos de base às grandes 

empresas. ” (CANCLINI, 2006, p. 367). Referente à produção de games pode-se concordar com 

Canclini (2006, p. 346) quando ele alega 

 



20 

O que sabemos hoje sobre as operações interculturais dos meios massivos e as novas 

tecnologias, sobre a reapropriação que diversos receptores fazem deles, afasta-nos das 

teses sobre a manipulação onipotente dos grandes conglomerados metropolitanos. 

 

Essa tendência de expressão artística fora do controle das grandes empresas midiáticas 

vem acompanhada da ‘dinâmica econômica neoconservadora’ quando se trata da 

comercialização. Produtores de games sem contratos com publishers (como são chamadas as 

empresas editoras no mundo de games), em geral pessoas independentes ou grupos pequenos 

de artistas, enfrentam uma crescente dificuldade de encontrar um público. O acesso ao 

consumidor potencial do bem cultural em si não é o problema. As lojas online das plataformas 

de games como Xbox, Apple Store, Google Play ou Steam permitem distribuir um game 

praticamente sem custo inicial. O problema é que a oferta nestas lojas pode ser na casa de 

dezenas ou centenas de milhares de games diferentes. A grande maioria das pessoas só instala 

ou compra games que aparecem nas páginas iniciais destas lojas. Para conquistar um lugar 

nestas páginas existem basicamente três possibilidades: ter uma relação privilegiada com a 

empresa que é dona da loja, ou seja, a Apple, Sony, Microsoft, Google etc.; ter um sucesso 

devido a um orçamento de marketing muito grande; ou ter um sucesso devido a um marketing 

inovador combinado com muita sorte. Canclini não conhecia ainda esta realidade, mas acertou 

quando falou das duas tendências básicas da lógica social: 

 

De um lado, a especialização e estratificação das produções culturais; de outro, a 

reorganização das relações entre o público e o privado, em benefício das grandes 

empresas e fundações privadas. (CANCLINI, 2006, p. 87) 

 

Esses desafios de produzir games de forma economicamente sustentável levaram a uma 

situação parecida àquela observada entre os anos 1950 e 1970, quando “Mesmo os escritores e 

artistas que não chegam a viver de seus livros e quadros, ou seja, a maioria, vão ingressando na 

docência ou em atividades jornalísticas especializadas nas quais se reconhece a autonomia do 

seu ofício. ” (CANCLINI, 2006, p. 86). No caso de games, no lugar das atividades jornalísticas 

encontram-se inúmeros artistas que produzem games sob encomenda para fins publicitários ou 

educativos, financiando desta forma o trabalho nos próprios projetos de games artísticos e 

independentes. 

 

Referente às tentativas de proteger a produção cultural local com medidas econômicas, 

Yúdice tem uma posição diferenciada. Ele lembra que a proteção das indústrias culturais 

nacionais na França “não promoveu a diversidade interna nem internacional: o conglomerado 

francês Vivendi (...) se converteu num espelho da indústria audiovisual de Hollywood” 

(YÚDICE, 2007, p. 3). No Brasil existe uma tentativa de estimular a produção local com a 
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obrigatoriedade de vender smartphones favorecidos pela chamada “Lei do bem” com pelo 

menos 50 aplicativos nacionais, entre eles jogos (FREITAS, 2013). 

 

2.2 Eficácia e eficiência de políticas públicas 

Editais são um dos instrumentos do governo para implementar políticas públicas. Com 

isso eles deveriam ser submetidos aos mesmo critérios de seleção e justificativa como outras 

políticas, e são sujeitos a análise da eficácia e eficiência. A exigência de ter eficiência como 

princípio da administração pública faz parte da constituição no artigo 37 desde 1998 (BRASIL, 

1998).  

 

2.2.1 Políticas Públicas e seus objetivos 

 

Políticas públicas nascem da “integração conflituosa entre grupos sociais” (VICENTE, 

2014, p. 38), em que cada um tenta dominar os demais, “visando impor os seus interesses e 

preferências sobre os demais” (VICENTE, 2014, p. 38). Essa realidade é criticada pelo jurista 

Juarez Freitas, que postula que o objetivo de qualquer política pública deve ser o 

desenvolvimento econômico, o bem-estar social e o equilíbrio ecológico (FREITAS, 2015, p. 

121). De um modo geral, Freitas (2015, p. 120) postula que escolhas públicas só teriam 

legitimidade se forem  

 

 Sistematicamente eficazes; 

 Sustentáveis; 

 Motivadas; 

 Proporcionais; 

 Transparentes; 

 Razoavelmente desenviesadas; 

 Incentivadoras de participação social; 

 Da moralidade pública; 

 Da devida responsabilização por ações e omissões.  

 

Olhando para a realidade das políticas públicas no Brasil, Vicente (2014, p. 37) observa 

que não se elaboram políticas por um processo linear. Nem sempre, após colocar um problema 

na agenda política, é feita uma análise de diferentes ações e alternativas, e muito menos se pode 
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esperar um consenso sobre o que deveria ser feito. Também não está sendo feita 

automaticamente uma avaliação do seu impacto sobre o ambiente, e “as ações que se 

desenvolvem em cada etapa não têm início e fim claramente definidos” (VICENTE, 2014, p. 

37). Porém, a exigência vai além de uma simples análise de impacto positivo ex-ante da 

implementação de uma política pública. Também se exige que a opção escolhida entre várias 

possíveis políticas seja a melhor do ponto de vista do seu custo-efetividade (FREITAS, 2015, 

p. 116). Demanda-se que a escolha seja “sistematicamente orientada” e “com base em 

evidências – econômicas e não econômicas” (FREITAS, 2015, p. 122). 

 

 É nesse sentido que Freitas exige do Estado-Administração brasileiro “reelaborar a sua 

agenda de prioridades” (FREITAS, 2015, p. 116), comparando o impacto social, ambiental e 

econômico das políticas públicas aos custos diretos e indiretos. O autor defende que a boa 

administração é um Direito Fundamental do cidadão e não deixa espaço para atos de soberania, 

exclusivamente políticos (FREITAS, 2015, p. 118), ou do “irracionalismo político” de um 

programa de governo, isento de estudo científico dos efeitos (FREITAS, 2015, p. 116). 

 

Em um contexto marcado pela evolução e revolução rápidas da tecnologia, dos hábitos 

dos consumidores e do funcionamento dos mercados, qualquer política pública a favor de uma 

produção nacional, por exemplo, de jogos eletrônicos, enfrentará dois desafios ao mesmo tempo: 

o primeiro deles é o tempo necessário para planejar, aprovar e executar uma ação pode torná-

la obsoleta, devido às circunstâncias que já mudaram. O segundo desafio se refere à “janela de 

oportunidade política”, ou “policy window” em inglês, um termo introduzido por John Kingdon 

no seu livro “Agendas, alternatives, and public policies”. Kingdon (1995 apud VICENTE, 2014, 

p. 39-40) identifica três condições para um processo político que resulte em uma ação: 

 

(a) relevância que adquire um problema em um dado momento; (b) a existência de 

ideias que permitem modificar a compreensão do problema e a forma de uma política 

pública; e (c) uma situação favorável a mudanças no sistema político, com uma 

alteração na administração ou na distribuição partidária no Legislativo ou o fato de 

um novo problema ter capturado a atenção dos agentes públicos, mediante eventos 

focalizadores ou outro fator. 

 

Esta “janela de oportunidade política” se torna crítica em linha geral quando o alvo da 

política é a inovação por si mesmo, ou uma indústria que vive da inovação e revolução constante. 
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2.2.2 Políticas públicas em favor da inovação 

 

O economista austríaco Joseph Schumpeter enfatizou, já no ano de 1912, a importância 

da inovação no ciclo de vida de empresas. Esse tema se faz presente até hoje e integra todos os 

planos de desenvolvimento econômico de países no mundo inteiro. Os benefícios atribuídos à 

inovação incluem, além do aumento da produtividade, a melhoria da qualidade dos empregos, 

do nível de bem-estar das pessoas e do cuidado com o meio-ambiente (ARBIX, 2010, p. 70-

71). 

 

Considerando que a tecnologia é um dos elementos mais dominantes na indústria de 

games, que conduz e explica em grande parte a evolução dos games durante as últimas décadas, 

o papel da inovação em geral, e da inovação tecnológica mais especificamente, não escapou da 

atenção dos governos brasileiros. Essa preocupação se mostra, por exemplo, já diretamente no 

nome “INOVApps”, dado pelo Ministério das Comunicações a um concurso com o objetivo de 

“apoiar o desenvolvimento de aplicativos de interesse público para dispositivos móveis e TVs 

digitais conectadas”, incluindo games e aplicativos (BRASIL, 2015a). 

 

O concurso INOVApps, porém, foge das tradicionais políticas públicas em favor da 

inovação, que costumam focar no apoio direto a pesquisa e desenvolvimento (P&D). A 

inovação poderia ser entendida como uma mera parte do desenvolvimento econômico. Por isso, 

é importante ressaltar, nesse momento, que o benefício vai além do aspecto econômico. Uma 

análise da literatura sobre os benefícios de pesquisa financiada pelo poder público confirma 

ainda mais a necessidade de ter uma visão mais ampla. Os principais benefícios de pesquisa, 

financiada pelo poder público ou não, podem ser divididos em seis grupos, que são 

interdependentes e, pelo menos, parcialmente redundantes (SALTER; MARTIN, 2001, p. 520): 

 

 Aumento do estoque de conhecimento útil; 

 Treinamento de graduados qualificados; 

 Criação de novos instrumentos e metodologias científicos; 

 Formação de rede e estímulo à interação social; 

 Aumento da capacidade de solucionar problemas científicos e 

tecnológicos; 

 Criação de novas empresas. 



24 

O objetivo de um programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do governo se 

concretiza nas empresas apoiadas, que usam o conhecimento adquirido para melhorar o 

desempenho organizacional e gerar benefícios para a sociedade. Nesse caso ideal, o 

investimento em inovação torna a empresa mais eficiente, aumenta a rentabilidade e garante, 

dessa forma, não só a sobrevivência dela no mercado, mas também o aumento de investimentos 

em inovação, criando, assim, um ciclo virtuoso (POLEZI MUNHZ et al., 2015, p. 125-126). 

Inovação pode ser entendida como resultado direto de pesquisa e desenvolvimento, e é sujeita 

a análises de custo–benefício. Além desse resultado direto, porém, existem resultados indiretos, 

também chamados de spinoffs. Tratam-se de frutos não previstos no escopo inicial do programa, 

podendo abranger novos serviços, tecnologias ou processos organizacionais. A importância 

dessas inovações pode chegar a um “impacto econômico cinquenta e uma vezes maior que o 

impacto econômico da inovação principal” (POLEZI MUNHZ et al., 2015, p. 126). Além disso, 

mesmo quando uma atividade de P&D não consegue entregar os resultados previstos, existe o 

aprendizado da equipe envolvida. Trata-se de um conhecimento que pode ser aplicado em 

outros programas, projetos e atividades fora do programa de P&D original (HASEGAWA; 

FURTADO, 2006, p. 40). Apesar disso, teme-se que o Brasil não consiga transferir o 

conhecimento científico em produtos competitivos nos mercados tanto interno quanto externo. 

Ou, para usar as palavras de Polezi Munhz et al. (2015, p. 120) “trata-se de um país que produz 

ciência, mas que não consegue interagir, em um nível adequado, com o setor produtivo. ”  

 

Referente à criação de novas empresas, existe dúvida na literatura sobre uma correlação 

significante entre investimentos em pesquisa nas universidades e a criação de novas empresas. 

No entanto, apesar de se tratar, em geral, de pequenas empresas com poucos funcionários e uma 

taxa de sobrevivência baixa, elas formam um cluster e ajudam a criar uma massa crítica ao 

redor de novas tecnologias (SALTER; MARTIN, 2001, p. 526). Essa observação é interessante 

para o contexto da indústria de jogos eletrônicos, que é dominado por empresas de pequeno 

porte. 

 

2.2.3 Análise de políticas públicas 

 

Qual o motivo que levou a temática de análise e avaliação de políticas públicas a se 

tornar um tema central da ação de governos? Antoine (2011, p. 22) acredita que foram três 

principais motivos: primeiro, porque o desenvolvimento social no novo milênio não conseguiu 

resolver os problemas sociais como pobreza, exclusão e desigualdade. O segundo é que as 
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inovações na administração pública ainda não deram os resultados esperados. O terceiro motivo 

seria o problema permanente de recursos escassos. 

 

Vale ressaltar ainda o que Planas e Soler concluíram em 2011, no contexto de um estudo 

sobre indicadores para a avaliação de políticas culturais municipais. Segundo os autores, o 

instrumento de avaliação com indicadores deveria ser aplicado recorrentemente e sobre 

períodos longos. Não se trata apenas de um instrumento para ter uma fotografia momentânea 

de um lugar em um determinado momento (PLANAS; SOLER, 2011, p. 288). 

 

Vicente (2014, p. 31) também critica que a avaliação de políticas públicas ignoraria 

dimensões como aspectos culturais e cognitivos, elementos ambientais e a dimensão simbólica 

como um todo. De um ponto de vista neoinstitucionalista, ele chega a afirmar que o poder 

público incorporaria práticas ou atividades “não necessariamente porque aumentariam sua 

eficácia abstrata”, mas como consequência do processo “que dá origem às práticas culturais em 

geral” (VICENTE, 2014, p. 31). 

 

Segundo Antoine (2011, p. 16-17), avaliar políticas públicas consiste em dois aspectos: 

primeiro, em determinar a relevância e, segundo, em medir a sua eficácia com indicadores de 

desempenho. A análise qualitativa discute a pertinência dos objetivos e a análise quantitativa 

compara os objetivos com os resultados. O mesmo autor sugere agrupar os métodos e técnicas 

para avaliar políticas públicas em cinco grupos. A avaliação ex-ante tem como objetivo 

principal a análise da conveniência da política proposta, o seu alinhamento com os objetivos 

apresentados e a probabilidade de ter sucesso. A avaliação intermédia compara os resultados 

atingidos com os objetivos originais, buscando prever o resultado final, e explica eventuais 

diferenças entre o planejado e o realizado, analisando a qualidade do sistema de gestão. A 

avaliação ex-post dos resultados requer normalmente certa distância de tempo entre o fim da 

implementação da política e a avaliação, para que os efeitos desejados possam ser observados. 

Ela permite um juízo final sobre o êxito ou não do programa. A avaliação econômica e da 

eficiência, de um lado, foca nos elementos quantitativos de um programa, e a avaliação do 

impacto social, do outro lado, busca entender os efeitos mais gerais da intervenção sobre os 

beneficiados, sendo assim mais de longo prazo (ANTOINE, 2011, p. 27). 

 

As avaliações ex-ante não necessariamente aparecem dentro de um edital, já que as 

ações relacionadas a esta fase deveriam ter acontecido antes da hora do lançamento do mesmo. 
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As avaliações intermédias, porém, deveriam ser previstas no edital, para garantir a colaboração 

dos vencedores. Antoine (2011, p. 26) sugere as seguintes técnicas e métodos durante a 

execução: monitoramento dos beneficiados, do orçamento, dos resultados imediatos por 

produto e do desempenho dos executores. 

 

As avaliações ex-post têm a função fundamental de verificar se a política foi um sucesso 

ou não, e permitir documentar aprendizagem para futuras intervenções por parte do poder 

público. Focando nos resultados imediatos, Antoine (ibid.) propõe uma abordagem tríplice: 

comparar os resultados com o desenho original, avaliar a produtividade da equipe executora, e 

avaliar a população beneficiada diretamente pelo programa. 

 

2.3 Políticas culturais 

 

O significado do termo “cultura” é bastante amplo, considerando a definição da 

UNESCO. Na Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais no México, foi entendido que 

cultura seria 

 

o conjunto dos traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade e um grupo social. Ela engloba, além das artes e das letras, 

os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as 

tradições e as crenças. (UNESCO, 1982) 

 

Seguindo essa linha, as políticas culturais podem ser entendidas de forma pragmática 

com apoio institucional a produção, divulgação e promoção de bens culturais de um lado, e 

como uma visão de valores e como ferramenta que pode apoiar a transformação social, a 

cidadania e a diversidade de outro lado (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 478). 

 

2.3.1 História e objetivos de políticas culturais 

Historicamente, o antecessor da política cultural foi o mecenato ou patrocínio. Um 

estado, personificado na sua autoridade máxima, como um imperador, por exemplo, ou uma 

pessoa dotada de recursos financeiros necessários, financia e sustenta a produção de um artista 

ou de um grupo de artistas. Esse modus operandi é caracterizado pela conexão e dependência 

direta entre criador e autoridade (PLANAS; SOLER, 2011, p. 278). Depois da Segunda Guerra 

Mundial, podem-se observar duas grandes tendências nas políticas culturais. No contexto 

anglo-saxônico, o foco era em incentivos fiscais e de um distanciamento proposital para evitar 

uma influência direta da administração pública no apoio à cultura. A Europa continental, 
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principalmente, já seguia mais a visão francesa, que buscou uma intervenção direta do Estado 

na produção cultural. A democratização da cultura com o apoio da livre produção artística, da 

promoção de acesso à cultura de qualidade e a proteção do patrimônio intelectual, foram alguns 

princípios norteadores dessa linha de pensamento. Mais tarde, com o surgimento das indústrias 

culturais, essas políticas foram acentuadas, apoiando a produção e o consumo de bens dos 

setores culturais (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 479). 

 

Isso também se reflete na reivindicação de que “é necessário conceber um sistema de 

apoio à cultura que permita o equilíbrio de todas as atividades sem subordinar aquelas que não 

têm o lucro como ponto de partida” (YÚDICE, 2007, p. 7). Em uma forma mais explícita, está 

sendo reivindicada uma visão que respeite a visão do Sul, apesar dessa visão precisar “das 

metodologias desenvolvidas pelo norte nas quais é carente, como planejamento, mensuração, 

trabalhar por evidência” (DEHEINZELIN, 2006, p. 3). Porém, a crítica não poderia parar por 

aí, porque é espelho de outra realidade. Para países como o Brasil, políticas culturais não 

poderiam ignorar premissas como a inclusão social, ou a “diversidade cultural, diversidade de 

conhecimentos e técnicas tradicionais” (DEHEINZELIN, 2006, p. 3). 

 

Uma forma de categorizar políticas culturais foi proposta por Teixeira Coelho (1997), 

citado por Lima (2007, p. 3). Ele trabalha com quatro categorias: 

 

1. Políticas relativas ao mercado cultural: representam as ações de apoio 

aos setores de produção, distribuição e consumo da cultura. 

2. Políticas relativas à cultura alheia ao mercado cultural: são aquelas que 

representam os modos culturais que de alguma forma não se inserem no 

mercado tal como é caracterizado. 

3. Políticas culturais relativas aos usos da cultura: dizem respeito às ações 

que criam condições para que as pessoas possam desfrutar plenamente 

dos modos culturais que lhe são postos à disposição, como receptores 

mais informados ou potenciais criadores. 

4. Políticas relativas às instâncias institucionais de organização dos 

circuitos culturais: ocupam-se em realizar a organização administrativa 

da cultura, definindo funções e criando instituições, como centros de 

pesquisa, museus e escola de arte. 
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De uma forma mais geral e simplificada ainda, foi sugerido diferenciar três modelos de 

políticas culturais. Eles raramente estão implementados de forma pura e possuem elementos em 

comum. No entanto, são modelos úteis para a análise e serão usados neste trabalho daqui para 

frente. São eles: a democratização da cultura, a cultura democrática e a eficiência cultural, 

econômica e social (PLANAS; SOLER 2011, p. 278). A política de democratização da cultura 

visa ampliar e democratizar o acesso à cultura. Ela defende que o acesso da população inteira à 

herança cultural é a chave para a educação e o desenvolvimento da democracia. (PLANAS; 

SOLER, 2011, p. 278) O modelo da cultura democrática inverte o ponto de partida da 

democratização da cultura. Em vez de garantir o acesso de todos ao consumo de bens culturais, 

ele busca o envolvimento da população na produção cultural. As pessoas deveriam ser 

protagonistas em vez de só espectadores e mais criadores do que consumidores (PLANAS; 

SOLER, 2011, p. 278). Políticas focadas na eficiência cultural, econômica e social entendem a 

cultura de forma pragmática. Ela deveria, antes de tudo, servir objetivos destas áreas (PLANAS; 

SOLER, 2011, p. 278). 

 

2.3.2 O foco das políticas culturais no Brasil 

 

A questão do foco, já discutido no âmbito de políticas públicas em geral, pode ter 

grandes consequências, como da Silveira, Machado e Savazoni (2013) mostraram de forma 

exemplar no caso da troca do ministro da Cultura, depois da posse do primeiro mandato (2011-

2014) da Presidenta Dilma Rousseff. Os ministros da Cultura, durante os oito anos de governo 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foram Gilberto Gil (2003-2008) e, em 

seguida, Juca Ferreira (2008-2010), que já atuou como braço direito de Gil durante o período 

anterior. O foco das políticas culturais durante esse período foi a democratização do acesso à 

cultura e o fortalecimento da diversidade cultural, acompanhando as transformações que 

acontecem em uma sociedade digital (DA SILVEIRA; MACHADO; SAVAZONI, 2013, p. 

549-550). Resultado dessa política foi uma linha de crédito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinada à música, à animação e ao cinema. 

Outra conquista ainda foi a inclusão dos produtores culturais no regime de impostos SIMPLES, 

que reduziu a carga de impostos para este setor de 17,5% para 6% na média, o que – pelo menos 

potencialmente – poderia beneficiar mais de 300.000 mil instituições culturais (DA SILVEIRA; 

MACHADO; SAVAZONI, 2013, p. 554)  
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Durante o governo do Presidente Lula, os games receberam certa atenção dentro do 

Ministério da Cultura, especialmente na Secretaria do Audiovisual. O então secretário Orlando 

Senna declarou que os jogos eletrônicos “apresentam enorme potencial de inserção, 

comunicação e difusão de conteúdos e não podem ser compreendidas simplesmente como 

tecnologia, senão como formas de cultura e comunicação nos dias de hoje.” (BRASIL, 2010a). 

Também chama a atenção que as primeiras duas iniciativas do Ministério da Cultura 

diretamente voltadas para a produção nacional de games, nomeadas JogosBR, foram lançadas 

em 2004 e 2005, durante o primeiro mandato do Presidente Lula e do ministro Gilberto Gil. A 

terceira e última inciativa do BRGames foi anunciada no ano de 2008, também ainda durante o 

mandato dos ministros Gil e Juca. Durante o mandato da Presidenta Dilma (2011-2016), o 

Ministério da Cultura não lançou mais nenhum edital direcionado à produção nacional de games. 

Outro detalhe para ser registrado: no primeiro concurso do JogosBR de 2004, era previsto que 

os jogos premiados seriam desenvolvidos no regime de software livre, ou seja, o vencedor teria 

de publicar o código fonte do seu jogo e liberar para ser adotado por qualquer outra pessoa ou 

empresa, com ou sem intuitos comerciais (BRASIL, 2004d). 

 

Dilma Rousseff nomeou Ana de Hollanda como ministra da Cultura, que colocou de 

forma explícita a classe artística estabelecida no centro da atenção da sua política, além de 

demostrar uma postura de oposição frente à internet e à cultura digital (DA SILVEIRA; 

MACHADO; SAVAZONI, 2013, p. 550). Gilberto Gil e Juca Ferreira organizaram as políticas 

culturais conforme a dimensão simbólica, a dimensão civil e a dimensão econômica da cultura 

(DA SILVEIRA; MACHADO; SAVAZONI, 2013, p. 551). Ana de Hollanda, por sua parte, 

atribuiu formalmente um peso maior ainda para a questão econômica e as indústrias criativas, 

criando uma Secretaria da Economia Criativa (DA SILVEIRA; MACHADO; SAVAZONI, 

2013, p. 553). Porém, a consequência mais tangível nesse período foi o abandono de uma 

modernização da Lei da Propriedade Intelectual, como foi planejada por Gil e Ferreira. A nova 

lei contrariou os interesses do “Escritório Central de Arrecadação e Distribuição” (ECAD) e 

dos grandes grupos internacionais de mídia (DA SILVEIRA; MACHADO; SAVAZONI, 2013, 

p. 559-560). 

 

2.3.3 Análise de políticas culturais 

 

Políticas culturais abrangem políticas que vão além de uma cultura entendida somente 

em aspectos estéticos e econômicos, e uma análise que se baseia unicamente em critérios de 
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consumo de bens culturais ou em critérios estéticos se mostra insuficiente (BARBIERI; 

PARTAL; MERINO, 2011, p. 479). Formas complementares de avaliação de políticas culturais 

analisam os efeitos externos da cultura, por exemplo, nas áreas de educação, saúde, meio 

ambiente ou da segurança. Cultura também pode contribuir para a capacitação pessoal e 

profissional das pessoas (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 481) e até melhorar a 

saúde física, mental e psíquica (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 482). Porém, como 

esses autores de um estudo sobre novas metodologias de avaliação postulam, essa perspectiva 

instrumental do retorno social das políticas culturais se demonstra muito limitada (BARBIERI; 

PARTAL; MERINO, 2011, p. 484). Eles reconhecem que a pressão sobre os atores do âmbito 

cultural em justificar a sua atuação com argumentos sociais ou econômicos é grande desde os 

anos de 1970 e principalmente de 1980. Eles ainda argumentam que uma vinculação direta da 

cultura com outras áreas políticas falta muitas vezes em profundidade conceitual e também 

poderia resultar em uma superestimação do valor real da cultura para estas áreas. O resultado 

seria que qualquer recurso público destinado à cultura teria de ser justificado com benefícios 

para outros campos de trabalho da política. Eles sugerem políticas culturais que fomentem uma 

cultura segura de si mesma, vinculada a valores como justiça e igualdade, e não necessariamente 

aos interesses de outras categorias (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 484). De forma 

parecida, Deheinzelin (2006) alerta sobre a necessidade de ter criatividade também na hora de 

pesquisar a indústria criativa e cultural. Os parâmetros e métodos de pesquisa tradicionais não 

dariam conta da “multidimensionalidade da Economia Criativa do século XXI”, cuja estrutura 

de produção e difusão seria “interdependente, multifacetada, transversal” (DEHEINZELIN, 

2006, p. 5). 

 

Partindo da leitura crítica da avaliação da política das últimas décadas, os autores 

sugerem indicadores para a avaliação de políticas culturais, os quais se baseiam no seguinte 

retorno social (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 485-489): 

 

 Identidade e moral coletiva; 

 Coesão e inclusão social; 

 Participação, cidadania e ação coletiva; 

 Reconhecimento e gestão de conflito; 

 Valorização das chamadas “classes não produtivas”; 

 Desenvolvimento autônomo e promoção da criatividade das pessoas; 
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 Novas centralidades além dos centros urbanos; 

 Reinterpretação da paisagem; 

 Transformação do espaço urbano. 

 

Planas e Soler (2011) sugeriram uma lista de sete objetivos para avaliar políticas 

culturais. Mesmo que os autores tenham elaborado a lista para políticas culturais de municípios 

de pequeno e médio porte, os critérios são também de interesse e valor para a avaliação de 

políticas culturais nacionais em geral, e referente a jogos eletrônicos em especial, como é 

mostrado em seguida (PLANAS; SOLER, 2011, p. 283): 

 

 O primeiro objetivo é analisar o escopo e as características das 

infraestruturas disponíveis e como elas são interconectadas entre si.  

 O segundo objetivo é examinar as atividades culturais existentes e os 

recursos disponíveis para promovê-las. 

 O terceiro objetivo é analisar a ajuda e assistência para garantir o acesso 

às atividades culturais. 

 O quarto objetivo é identificar se os programas existentes têm uma 

justificativa de um ponto de vista geral e não atendem só a demandas 

específicas de um ou mais grupos do setor cultural. 

 O quinto objetivo é analisar o suporte que é dado a talentos criativos e ao 

desenvolvimento da criatividade da população em geral. 

 O sexto objetivo é examinar o suporte para garantir a diversidade cultural. 

 O sétimo objetivo é analisar o suporte à criação de associações e a 

participação ampla da população. 

 

Indicadores culturais são um fenômeno mais recente, por vários motivos. Primeiro, 

porque políticas culturais explícitas não fizeram parte do foco dos governos até a segunda 

metade do século XX. Os pesquisadores, entretanto, também enfrentaram vários obstáculos 

metodológicos, começando com a própria definição do termo “cultura” (PLANAS; SOLER, 

2011, p. 279). Como foi mostrado antes, é recorrente, contudo, a demanda por políticas públicas 

baseadas em fatos e não no irracionalismo político. Os atos administrativos precisam ser 

avaliados de forma quantitativa e qualitativa (FREITAS, 2015, p. 125). Além disso, essa 

avaliação não pode ser de forma pontual e ad hoc, mas precisa zelar para “aferir a qualidade 
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sistêmica dos resultados das escolhas públicas” (FREITAS, 2015, p. 125). Porém, esse ideal de 

uma administração que usa a avaliação para cumprir as tarefas da forma mais eficaz pode entrar 

em conflito com procedimentos da organização executora que são oriundos de práticas culturais 

“comparáveis aos mitos e às cerimônias elaborados por numerosas sociedades” (VICENTE, 

2014, p. 32). 

 

A partir dos anos 1990, Estados Unidos e Canadá começaram a complementar os 

indicadores para comunidades com indicadores culturais. Os indicadores se referiam à 

qualidade de vida, à sustentabilidade e à saúde da comunidade. Na mesma época, foram 

lançados projetos que se preocuparam exclusivamente com indicadores culturais, como, por 

exemplo, no Vale do Silício, também nos Estados Unidos (PLANAS; SOLER, 2011, p. 280). 

Seguindo esses exemplos, o Reino Unido, similarmente, viu surgir pesquisas na área de 

avaliação de políticas culturais, sendo a mais famosa o estudo “Creative City” (LANDRY; 

BIANCHINI, 1994), que propôs indicadores de criatividade para melhorar a saúde de uma 

cidade em aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Um estudo da International 

Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA, 2005) fez um levantamento dos 

indicadores existentes para políticas culturais e de arte. Apesar da grande variedade de 

indicadores citados nesse estudo, uma lista de atributos que diferentes autores consideram 

fundamentais para elaborar um bom indicador foi apresentada. Os atributos mais mencionados 

foram (IFACCA, 2005, p. 10): 

 

 Ter fundamento teórico; 

 Ser relevante e consistente para fins práticos; 

 Ter fundamento ou nexo com políticas práticas; 

 Permitir comparação entre regiões geográficas e períodos de tempo; 

 Ser mensurável e ter dados disponíveis; 

 Fácil de entender, claro e desambiguo. 

 

Os seguintes indicadores, elaborados por Barbieri, Partal e Merino (2011, p. 494-495), 

são de interesse para o tema pesquisado nesta dissertação porque podem abrir novos horizontes 

de efeitos da produção de games, os quais, nas tímidas tentativas do passado, ainda não estavam 

na mira dos responsáveis. Por isso, alguns dos indicadores sugeridos serão resumidos em 

seguida: 
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 Índice sobre o grau de diversidade cultural, social e econômico do 

público em atividades culturais; 

 Índice sobre o grau de participação coletiva em atividades culturais; 

 Índice do conhecimento de idiomas e de leitura de adultos; 

 Índice do percentual de pessoas que percebem a cultura como benefício 

pessoal; 

 Índice da presença de inovação social nas organizações culturais públicas 

e privadas; 

 Índice da distribuição de atividades e instituições culturais entre os 

centros e a periferia.  

 

Para parametrizar os resultados de políticas culturais, a literatura sugere vários métodos. 

Um deles é usado recorrentemente, com quatro níveis de sucesso em atingir os objetivos 

(PLANAS; SOLER, 2011, p. 284): 

 Ausente 

 Emergente 

 Estabelecido 

 Avançado 

 

“Ausente” significa que os objetivos não foram atingidos de forma alguma. “Emergente” 

sugere que alguns aspectos do objetivo começam a mostrar resultados, porém, o processo está 

ainda em uma fase inicial. “Estabelecido” significa que existe atuação concreta para atender 

aos objetivos e alguns aspectos do objetivo já estão consolidados. “Avançado”, por último, 

reflete que a situação desejada foi atingida. 

 

Na aplicação de indicadores, existem alguns riscos, que merecem uma atenção especial. 

Há a tentação de buscar indicadores que são fáceis de medir ao custo de indicadores mais 

relevantes, porém, mais complexos e caros para quantificar. Também se podem confundir os 

objetivos individuais de um servidor do órgão com os objetivos gerais da organização. Um 

problema real é a busca de índices (e resultados) de curto prazo, quando, na realidade, os efeitos 

da política implementada só gerarão resultados sobre um período de médio ou longo prazo. 

Outro risco se encontra no foco de analisar a medida no lugar dos objetivos. Uma execução 
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impecável de uma política não necessariamente garantirá os resultados planejados e desejados. 

Além disso, podem-se encontrar erros típicos como a interpretação errada de dados, ou a direta 

manipulação dos dados por parte de grupos interessados (BARBIERI et al., 2011, p. 493). 

Também é preciso abandonar a cultura predominante de usar e entender a avaliação como 

sanção ou para justificar ações e decisões que já foram tomadas (PLANAS; SOLER, 2011, p. 

288). 

 

Foram sugeridas algumas medidas para tratar problemas referentes à avaliação e ao uso 

de indicadores. O ideal é elaborar a avaliação em paralelo com a própria política. Também se 

recomenda que a avaliação seja feita externamente, por pessoas e instituições não ligadas 

diretamente ao ministério ou ao órgão que implementa a política. Ademais, um projeto-piloto 

pode servir para avaliar a eficiência e eficácia de uma política, antes de implementá-la em escala 

grande (ANTOINE, 2011, p. 25). 
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3 EDITAIS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO DE GAMES NO BRASIL 

 

A atenção do poder público no Brasil para a produção de games nacionais começou com 

mais força no ano de 2004, quando o MinC (Ministério da Cultura) publicou um primeiro edital 

chamado JogosBR. Desde então, o próprio MinC e outras entidades como o Ministério das 

Comunicações e a Fapemig, lançaram editais próprios. Este texto descreve as três iniciativas 

do MinC entre os anos de 2004 a 2009. As fontes foram os sites do governo e de outras entidades, 

portal da transparência e trabalhos acadêmicos. 

 

3.1 O contexto dos editais 

 

As primeiras empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos no Brasil apareceram o 

mais tarde no ano 1992. A primeira pesquisa da indústria foi feita no ano 2005 (ABRAGAMES, 

2005) e documentou a existência de empresas do ramo e ainda ativa no ano 2005 que foram 

fundadas em 1992. É possível, portanto, que já existiam empresas antes que não foram 

detectadas pelo levantamento. No início de 2005 existiam 55 empresas (ibid., p. 5) que se 

concentraram no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro com um 75% das empresas (ibid., 

p. 6). O faturamento de todas as empresas chegou a 8 milhões no ano 2002, a 10 milhões no 

ano 2003 e dando um pulo para quase 14 milhões no ano 2004. Neste ano em que também o 

primeiro edital foi lançado a indústria estava em plena expansão, quase 40% segunda esta 

pesquisa (ibid., p.11). 

A grande maioria das empresas atuava no setor de jogos de entretenimento, chegando a 

72%. Outros 14% se especializaram em advergames, jogos para fins de publicidade, e 6% se 

dedicaram ao desenvolvimento de jogos para o uso interno de empresas (ibid., p. 8). Além do 

mais, dois terços das empresas desenvolveram para a plataforma PC, e um quarto para celulares 

(ibid., p. 9). No último caso é importante lembrar que se tratava de jogos para feature phones, 

já que os smartphones só começaram a dominar o mercado muitos anos depois. Só uma pequena 

parcela das empresas trabalhou para consoles, o que foi explicado pelos autores do estudo com 

as dificuldades de desenvolvedores brasileiros em obter as licenças dos kits de desenvolvimento 

para os grandes consoles (ibid., p. 9).  

Na média as empresas empregaram aproximadamente 15 pessoas (ibid., p. 12), porém, 

com uma curiosidade. Enquanto em mercados consolidados como Estados Unidos e Inglaterra 

se observava uma proporção de dois artistas como ilustradores e modeladores 3D de para cada 

programador, as empresas no Brasil mantiveram 36% de programadores no quadro comparado 
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com apenas 27% de ilustradores e modeladores (ibid., p. 13). Os autores da pesquisa não 

conseguiram explicar esta discrepância (ibid., p. 14). 

O ano 2004 também presenciou a fundação da Abragames, a Associação Brasileira dos 

Desenvolvedores de Jogos Digitais. Ela tem como finalidade “promover a indústria brasileira 

de desenvolvimento de jogos eletrônicos” (ABRAGAMES, 2004, p. 1). Entre as ações previstas 

está de forma explícita “procurar obter incentivos, governamentais ou privados, para a pesquisa 

e desenvolvimento de jogos nacionais” (ibid., p. 2). Já no primeiro ano da existência da 

associação este intuito se concretizou e a ABRAGAMES foi parceiro no primeiro edital do 

Ministério da Cultura, o JogosBR 2004. 

 

3.2 JogosBR 2004 

 

Em 2004, o MinC lançou o “Concurso de Ideias Originais e de Demos de Jogos 

Eletrônicos”, abreviado JogosBR, com o objetivo de “estimular o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos (ou games) no mercado nacional”. Foi uma parceria com o ITI (Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação da Casa Civil) e com a FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos) (BRASIL, 2004b).1 A responsável pela execução foi a Associação Cultural Educação 

e Cinema (Educine) de São Paulo, por meio de um convênio pelo qual a Educine recebeu 

R$ 420.000, com uma contrapartida de R$ 75.000 (BRASIL, 2015b, convênio 512693). Desse 

valor total de R$ 495.000, foram destinados R$ 240.000, ou seja, 48,5% para os 

desenvolvedores dos oito projetos premiados na segunda etapa do concurso (BRASIL, 2004b). 

A primeira etapa visou a “criação de histórias para jogos, através de descrição sintética 

do seu roteiro, concepção visual, temas, cenários, situações e personagens” (BRASIL, 2004b). 

Responsável pela seleção das ideias vencedoras foi estabelecida uma Comissão Especializada 

de Julgamento, segundo o regulamento, composto por “Profissionais do Setor de Jogos do 

Brasil” (BRASIL, 2004b). O regulamento tinha previsto um número de 36 ideias, mas foram 

selecionadas 45 (BRASIL, 2004c). Os nomes dos 82 jurados foram divulgados no site do 

concurso, mas retirados depois da segunda etapa. Alguns dos jurados também participaram 

como inscritos na primeira etapa do concurso, uma situação que é geralmente vedada em editais 

para evitar qualquer conflito de interesse (KERR DE OLIVEIRA, 2012, p. 148-149). Cada 

                                                 
1 O site original do concurso e as páginas relevantes do MinC não são mais disponíveis ou sofreram grandes 

alterações. Para poder recuperar as informações, o autor usou a Internet Archive Wayback Machine 

(http://archive.org/web/) que armazena versões de históricos de páginas de web.  
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jurado avaliou três ideias aletoriamente distribuídas, dando notas entre 0 e 100 para os seguintes 

critérios: 

 

 Jogabilidade; 

 Criatividade; 

 Originalidade; 

 Potencial de jogo; 

 Apresentação e integralidade do projeto de ideia. 

 

Esses critérios foram documentados por um pesquisador que teve acesso a um site de 

acesso restrito criado para os jurados (KERR DE OLIVEIRA, 2012, p. 134-135). O 

regulamento tinha previsto os seguintes critérios (BRASIL, 2004b): 

 

 Originalidade; 

 Criatividade; 

 Nível de Detalhamento; 

 Integralidade.  

 

Assim, o critério ‘Nível de Detalhamento’ do regulamento foi substituído pelos critérios 

“Jogabilidade” e “Potencial de jogo”. Já foi observado e criticado em outro lugar que não é 

possível avaliar o critério “jogabilidade” baseado em uma ideia, já que a jogabilidade depende 

da execução concreta de um projeto e da presença de pelo menos um protótipo. (KERR DE 

OLIVEIRA, 2012, p. 135) 

 

A segunda etapa contou com 55 inscrições de propostas para demos jogáveis, baseados 

nas ideias premiadas na primeira etapa (BRASIL, 2004c). A participação na segunda etapa 

estava aberta para todos, não só para os vencedores da fase anterior. Porém, o regulamento tinha 

previsto o respeito dos direitos autorais e uma participação em eventuais futuros lucros dos 

autores da ideia original, caso um game fosse desenvolvido e comercializado por outras pessoas 

que não os autores originais (BRASIL, 2004c). Pelo menos em um caso isso não aconteceu, 

como mostra um comentário indignado no foro do concurso do autor da ideia “Raízes do Mal”, 

premiada na primeira etapa e a qual serviu como base para um dos projetos premiados com 

R$ 30.000 durante a segunda etapa (BRASIL, 2006a). O concurso sofreu grandes atrasos. 
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Segundo o regulamento do concurso, os oito vencedores que receberam dinheiro teriam de 

entregar os games em um prazo de oito meses. Apesar disso as demos só foram disponibilizados 

quatro anos depois, sem qualquer comunicação ou justificativa do lado dos responsáveis 

(KERR DE OLIVEIRA, 2012, p. 146-147). 

 

3.3 JogosBR 2005/06 

 

Em 2005, o MinC lançou o novo concurso JogosBR 2005/06 com o objetivo de 

“estimular o desenvolvimento de jogos eletrônicos no mercado nacional” (BRASIL, 2005a), 

sendo uma iniciativa do Ministério da Cultura, organizado pela Educine Associação Cultural 

Educação e Cinema, e com consultoria da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 

Eletrônicos (ABRAGAMES). Baseado nas experiências com o concurso JogosBR anterior, do 

ano de 2004, o qual, à época, não havia ainda sido concluído, foram criados três concursos 

diferentes (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2005c): 

 

1. Concurso de Ideias Originais para Jogos Eletrônicos 

2. Concurso de Desenvolvimento de Demos Jogáveis 

3. Concurso de Desenvolvimento de Jogos Completos de Baixo Orçamento 

 

A Educine recebeu para a organização do concurso R$ 500.000 com uma contrapartida 

de R$ 125.000 (BRASIL, 2015b, convênio 558011). Desse valor total de R$ 625.000, foram 

destinados R$ 240.000, ou seja, 38,4% para os desenvolvedores dos oito projetos de demos 

jogáveis e R$ 160.000, ou seja, 25,6% para os desenvolvedores dos dois projetos vencedores 

de jogos completos (BRASIL, 2005b e BRASIL, 2005c). 

 

O objetivo do “Concurso de Idéias Originais para Jogos Eletrônicos” foi a “Criação de 

idéias originais para jogos e descobrimento de novos talentos”, e se destinava a estudantes e 

interessados em ingressar na indústria de games. Não foi prevista uma recompensa para os 

vencedores desse concurso. O período de inscrição durou do dia 22 de dezembro de 2005 até o 

dia 11 de março de 2006 (BRASIL, 2005d). Foram premiadas 36 ideias para games (BRASIL, 

2006b). 

 

O segundo concurso, chamado de “Concurso de Desenvolvimento de Demos Jogáveis 

– JogosBR 2005/06”, era voltado para empresas e profissionais do Brasil que queriam criar uma 
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demo jogável como primeiro passo para viabilizar o futuro desenvolvimento de um game 

completo. Não foi obrigatório o game se basear em uma das ideias premiadas durante a primeira 

etapa do concurso, mas pelo menos dois vencedores seriam escolhidos entre as inscrições com 

base em uma das ideias vencedoras da etapa anterior. A premiação tinha previsto um apoio de 

R$ 30.000 para cada um dos oito vencedores, e o prazo de inscrição foi do dia 2 de março até 

o dia 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2005b). O concurso para demos jogáveis contou com 120 

inscrições (BRASIL, 2005d). Em resposta às críticas na primeira edição do concurso, o 

regulamento declarou de forma explícita que pessoas ligadas a empresas com projetos inscritos 

no concurso não poderão fazer parte da Comissão Especializada de Julgamento (júri), cujos 

membros foram indicados pelo Ministério da Cultura, pela ABRAGAMES e pela Educine 

Associação Cultural Educação e Cinema. O regulamento tinha previsto os seguintes critérios 

(BRASIL, 2005b): 

 

1. Originalidade; 

2. Criatividade; 

3. Jogabilidade; 

4. Detalhamento da proposta; 

5. Viabilidade técnica e comercial; 

6. Qualidade e robustez da proposta; 

7. Capacidade técnica da equipe e/ou da empresa. 

 

Foi possível agrupar os critérios em três grupos: 

 

1. Qualidade do game (critérios 1, 2 e 3); 

2. Qualidade da proposta (critérios 4 e 6); 

3. Chance de a demo virar um jogo completo algum dia (critérios 5 e 7). 

 

A previsão era divulgar o resultado no dia 19 de maio de 2006 e receber as demos 

jogáveis dos vencedores até o dia 16 de novembro (BRASIL, 2005b). No dia 16 de maio, três 

dias antes da data original, a divulgação foi postergada para o dia 7 de junho de 2006 (BRASIL, 

2006c) e, em seguida, novamente para o dia 19 de junho (BRASIL, 2006f). Antes da publicação 

da lista dos vencedores, no dia 4 de junho, o MinC ainda divulgou a lista com 36 projetos 

classificados que receberam a maior pontuação na avaliação do júri em uma reunião presencial 

(BRASIL, 2006e). A entrega e publicação dos jogos vencedores também sofreram atrasos. No 
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dia 12 de março de 2007, ou seja, mais do que um mês depois da data na qual os vencedores 

teriam de ter entregue a demo, foi divulgada uma nota sob o título “Tá Difícil...”, falando que 

os jogos estariam em avaliação e que se esperava organizar um evento de lançamento. Também 

foi lamentada a dificuldade de “empresas investirem em Games no Brasil” (BRASIL, 2007a). 

Os games foram divulgados no dia 25 de julho de 2008 no site da Abragames (KERR DE 

OLIVEIRA, 2004, p. 147). Não se sabe o motivo exato dos atrasos (KERR DE OLIVEIRA, 

2004, p. 146-147). Dois dos vencedores, as empresas Virsat Sistemas e Insólita Studios, não 

receberam o valor integral do prêmio, sendo que a Educine, responsável pela execução do 

concurso, recebeu esses valores do Ministério da Cultura, mas não repassou para os vencedores. 

Como consequência, o convênio com a Educine consta como inadimplente (BRASIL, 2015b, 

convênio 558011). Para mais, a Educine e a então diretora Simone de Lima foram condenados 

pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2010 ao pagamento de uma multa de R$ 3.000,00 

cada, além do pagamento solidariamente da quantia de R$ 68.000,00, atualizada 

monetariamente e acrescida de juros (BRASIL, 2010a, p. 4-5). 

 

A terceira parte do concurso, chamada de “Concurso de Desenvolvimento de Jogos 

Completos de Baixo Orçamento – JogosBR 2005/06”, era voltado para empresas brasileiras 

que quisessem realizar um game completo de baixo orçamento. A premiação tinha previsto um 

apoio de R$ 80.000 para cada um dos dois vencedores. Os prazos, a formação do júri e os 

critérios de avaliação forma idênticos ao concurso de demos jogáveis (BRASIL, 2005c). Além 

disso, esse terceiro concurso sofreu os mesmos atrasos que o segundo (BRASIL, 2006c; 

BRASIL, 2006f). Um dos dois vencedores, a empresa Devworks Game Technology, de São 

Paulo, com o game “Deuses do Tabuleiro – O Juízo Final”, foi desclassificado por não ter 

entregue a documentação no prazo estipulado e no prazo estendido, dando o prêmio para 

Insólita Studios, de São Paulo com o projeto CaveDays (BRASIL, 2006g). 

 

3.4 BRGAMES 2009 

 

No ano de 2009, o MinC lançou um novo programa, chamado BRGAMES, com o 

objetivo de “fomento ao desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos no Brasil, o fomento 

à participação da indústria brasileira de jogos eletrônicos no exterior e o estímulo à criação de 

ambientes de mercado para o jogo eletrônico brasileiro no país. ” Já a mudança no nome refletiu 

essa virada para uma orientação internacional do programa. Para conseguir esse segundo 

objetivo e estimular a venda de games brasileiros no exterior, o programa foi lançado em 
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parceria com a Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software – SOFTEX e o 

apoio institucional do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE. Além dessas 

instituições, o BRGAMES, assim como às duas iniciativas anteriores, contou com o apoio da 

Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos – Abragames (BRASIL, 

2009b, p. 1). Outra melhoria foi que, ao contrário dos concursos anteriores JogosBR, esse novo 

concurso buscou garantir o anonimato dos participantes na hora da avaliação dos projetos, 

pedindo a entrega do projeto e da ficha de inscrição em dois envelopes lacrados e separados 

(BRASIL, 2009a). 

 

O programa não procurava mais criar jogos completos, mas demos jogáveis, dividido 

em duas categorias: uma para empresas estruturadas, e outra para pessoas físicas em coprodução 

com uma empresa, e, nos dois casos, restrito a empresas do ramo de desenvolvimento de jogos 

eletrônicos (BRASIL, 2009b, p. 2). Para ambas as modalidades, o programa ainda levou uma 

novidade: obrigatoriamente os autores dos projetos tinham de participar de uma “Oficina para 

Desenvolvimento de Projetos de Jogos Eletrônicos”, com o objetivo de informar sobre as 

melhoras formas de desenvolver um game e questões de mercado, tanto nacional como 

internacional (BRASIL, 2009b, p. 2-3). Três projetos oriundos de empresas receberam o valor 

de R$ 112.000 em forma de contrato de produção, exigindo uma contrapartida da empresa no 

valor de R$ 28.000 (BRASIL, 2009b, p. 2-3). Para os sete projetos de pessoas físicas premiados, 

foi previsto um apoio de R$ 70.000, sem contrapartida (BRASIL, 2009b, p. 2). Em total, a 

SOFTEX repassou R$ 826.000 para os desenvolvedores. Segundo os dados do Portal da 

Transparência, a SOFTEX recebeu do MinC, no ano de 2009, o valor total de R$ 1.074.000. 

Entretanto, baseado nesses dados, não é possível afirmar que esse valor foi exclusivamente para 

a iniciativa BRGAMES (BRASIL, 2015b, convênio 651316). 

 

A avaliação dos projetos aconteceu em duas etapas: na primeira, todas as inscrições 

foram avaliadas pela Comissão de Seleção segundo os seguintes critérios (BRASIL, 2009b, p. 

10): 

 

1. Criatividade e originalidade; 

2. Detalhamento; 

3. Potencial de publicação internacional; 
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4. Viabilidade técnica e comercial dentro do orçamento disponível (R$ 70.000 ou 

R$ 140.000, respectivamente) e do prazo de 180 dias, detalhado em um 

cronograma físico-financeiro; 

5. Capacidade técnica da equipe. 

 

Nessa lista, destacam-se dois pontos: primeiro, a ausência de uma exigência ou sequer 

um critério para se incluir elementos da cultura brasileira nas propostas; segundo, um foco 

quase total, de quatro dos cinco critérios, ao potencial e sucesso econômico do projeto.  

 

Para a segunda etapa, foram convidadas 14 pessoas físicas e seis empresas mais bem 

colocadas para fazer uma defesa oral da proposta durante dez minutos e responder às perguntas 

da Comissão de Seleção. Baseado nessa rodada, foram selecionados os vencedores em cada 

categoria (BRASIL, 2009b, p. 12). 
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4 OBJETIVOS, AVALIAÇÃO E RESULTADOS DOS EDITAIS 

 

Este trabalho busca entender quais foram os objetivos das políticas públicas em favor 

da produção de games no Brasil, como foi feita a avaliação, e quais foram os resultados à luz 

dos objetivos postulados. Para conseguir isso, foi feita uma primeira análise qualitativa dos 

editais no que se refere aos objetivos e à avaliação, e uma análise qualitativa dos resultados 

alcançados. 

 

4.1 Sobre a metodologia 

 

A análise dos editais foi feita com a ajuda da codificação e da categorização temática. 

Com essa metodologia, um texto é lido e divido em trechos, frases ou até palavras que 

representam um mesmo tema, sentido, uma ideia teórica ou descrição. A codificação permite 

descobrir temas recorrentes em um texto ou em diferentes textos (GIBBS, 2009, p. 60). Para a 

elaboração do catálogo de códigos existem várias estratégias. A codificação baseada em 

conceitos tem como ponto de partida um estudo da literatura relevante do campo de estudos 

anteriores e afins. A lista de códigos está sendo elaborada antes do início da própria codificação, 

sendo aplicada em seguida aos textos, áudios ou outros documentos e gravações a serem 

analisados. Existe, porém, a necessidade de fazer ajustes na lista de códigos durante a execução 

da análise, “à medida que novas ideias e novas formas de categorizar forem detectadas no texto” 

(GIBBS, 2009, p. 67). 

 

Uma codificação baseada em dados, em contrapartida, começa sem nenhuma lista de 

códigos. Os defensores desse conceito enxergam nele a possibilidade de se aproximar a um 

texto “com a mente aberta” (GIBBS, 2009, p. 67). Mesmo assim, reconhece-se que é impossível 

fazer uma abordagem sem nenhum conhecimento de teorias e da literatura existente sobre um 

tema, ou alguma ideia sobre o mundo social do qual o próprio pesquisador faz parte (GIBBS, 

2009, p. 68). Busca-se, não obstante, “tirar dos dados o que de fato significam, e não impor uma 

interpretação com base em teorias preexistentes” (GIBBS, 2009, p. 68). 

 

Para o presente trabalho, a abordagem da codificação baseada em conceitos se oferece 

como o caminho mais promissor, posto que permitirá comparar os resultados não só com outros 

estudos, mas, sobretudo, com categorias de propósitos de políticas públicas culturais e de 

avaliações que a literatura sugere. Será possível mostrar como as políticas brasileiras se 
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enquadram em uma visão mais global. Portanto, como explicado anteriormente, essa estratégia 

não exclui a possibilidade de ver a lista de códigos sendo modificada na hora de ser colocada 

na prática e confrontada com a realidade dos editais analisados. 

 

4.1.1 Análise qualitativa dos objetivos 

 

Considerando os objetivos de políticas públicas em geral e de políticas culturais em 

especial, que foram discutidos anteriormente, este trabalho classificará os objetivos encontrados 

nas políticas em favor da produção de games no Brasil em três categorias. Trata-se, portanto, 

de uma codificação baseada em conceitos. 

 

Democratizar o acesso: além do objetivo geral de democratizar o acesso (PLANAS; 

SOLER, 2011, p. 278), serão incluídos aqui também objetivos referentes à identidade e moral 

coletiva e à coesão e inclusão social (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 485-489). Ao 

democratizar o acesso a games, uma política pública busca valer-se dos benefícios que este bem 

cultural pode trazer às pessoas, da mesma forma que existem, por exemplo, programas para 

incentivar o hábito de ler entre jovens. 

 

Democratizar a produção: além de seguir a definição geral da democratização da 

produção (PLANAS; SOLER, 2011, p. 278), será considerado também o objetivo do 

desenvolvimento autônomo, a promoção da criatividade das pessoas, além da participação, 

cidadania e ação coletiva (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2011, p. 485-489). No caso do 

Brasil, essa codificação não se refere apenas a uma visão nacional, mas, igualmente, a uma 

internacional, de modo que o Brasil consiga desenvolver uma identidade e produção própria e 

significativa como nação. 

 

Explorar o potencial econômico: além de objetivos econômicos gerais (PLANAS; 

SOLER, 2011, p. 278), esse código inclui objetivos como a busca de descentralização e a 

promoção de novas centralidades além dos centros urbanos (BARBIERI; PARTAL; MERINO, 

2011, p. 485-489), mas, também, de promover as inovações (ARBIX, 2010, p. 70-71). 
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4.1.2 Análise qualitativa das avaliações previstas 

 

Para documentar as avaliações, será feita uma análise das partes relevantes dos editais. 

É importante fazer duas ressalvas nesse ponto, as quais delimitam este trabalho. Primeiro, com 

esse método, só será possível conhecer as avaliações previstas dentro dos próprios editais. Isso 

leva a limitações. Ficarão por fora todas as avaliações ex-ante, feitas pelos órgãos responsáveis, 

para decidir se a política pública na forma do edital em questão deveria ou não ser lançada. 

Também poderia ter havido – mesmo que não se encontrem vestígios da existência delas – 

avaliações intermédias, ex-post, de resultados, da eficiência, da eficácia, ou do impacto no longo 

prazo não mencionados nos editais que procuraram qualificar ou mensurar os resultados das 

políticas públicas. Uma segunda ressalva se refere à execução das avaliações. Os documentos 

disponíveis publicamente não permitem julgar com certeza se as avaliações previstas nos editais 

de fato foram feitas, seja integralmente ou pelo menos parcialmente. Depois do levantamento 

foi feita uma comparação das avaliações previstas com os objetivos. O que interessa neste 

trabalho é analisar até que ponto estas avaliações permitem julgar se os objetivos das políticas 

foram alcançados. 

 

4.1.3 Análise qualitativa e qualitativa dos resultados 

 

Essa terceira análise documenta primeiro eventuais resultados pesquisados e publicados 

pelo próprio órgão responsável pelas políticas, e os compara com os objetivos de forma 

qualitativa.  

 

Depois será feito um levantamento qualitativo. Como base foram selecionados dois 

objetivos de políticas culturais discutidas na parte teórica deste trabalho e que aparecem 

também de forma explícita ou implícita em uma ou mais das políticas públicas concretas 

analisadas. São eles: “Desenvolver uma identidade e produção própria e significativa como 

nação, como parte da democratização da produção de cultura” e o “Explorar o potencial 

econômico”.  

 

O primeiro critério pode ser entendido também como parte de objetivos referentes à 

democratização da produção de cultura. Ele será medido com o porcentual de projetos 

premiados os quais contém conteúdo tipicamente associado à cultura brasileira. Cada jogo 
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premiado será categorizado em um de dois grupos: contém conteúdo tipicamente brasileiro, ou 

não contém. 

 

 O critério econômico será divido em dois indicadores: o primeiro indicador econômico 

mede o percentual de jogos premiados que chegam a ser lançados no mercado em uma versão 

completa. A justificativa para usar este indicador é a conexão direta do lançamento de um game 

com o potencial econômico. Um game que nem chega a ser lançado não terá nenhum impacto 

econômico, pelo menos nenhum impacto positivo, o que seria o intuito de qualquer política 

pública. Este indicador ainda poderia ser melhorado, ao incluir dados de vendas ou número de 

jogadores para os jogos lançados. Levantar esse tipo de dados, no entanto, se mostrou inviável 

para este trabalho porque não existem dados sobre o número de pessoas que baixaram e 

instalaram os jogos. 

 

O lançamento ou não lançamento de um jogo sozinho não permite julgar sobre o sucesso 

de uma política que visa a exploração do potencial econômico. Conforme foi mostrado na 

revisão da literatura, existem efeitos que vão além de retornos financeiros imediatos da venda 

de um produto apoiado pelo poder público. Trata-se de consequências como, por exemplo, da 

consolidação de uma jovem empresa em fase inicial, ou da aquisição de conhecimento e 

tecnologias que podem ser usados em projetos futuros. Para medir e somar todos estes efeitos 

de forma mais simples, foi usado também um segundo indicador econômico que mede o 

percentual de pessoas ou empresas que mantiveram uma presença na indústria de games por 

pelo menos mais cinco anos a partir do lançamento do edital. Trabalhar na indústria é entendido 

como trabalhar para uma empresa de games, ter o próprio nome ligado a games lançados, ou 

trabalhar como professor em cursos relacionados à área. Esse indicador tem uma limitação 

óbvia: quando uma empresa ou uma pessoa premiada para de atuar no mercado, isso sinaliza 

que objetivos econômicos não foram realizados. No entanto, em contrapartida, será difícil 

comprovar uma ligação direta entre a premiação e o futuro sucesso econômico, posto que este 

pode ser multicausal.  

 

Os dados para esses três indicadores serão levantados da seguinte forma: primeiro, em 

forma de entrevista com os responsáveis de cada projeto premiado. Nos casos em que o 

responsável não pode ser localizado ou entrevistado, será feita uma pesquisa na internet. Nesse 

caso, a falta completa de referências e menções de um game fora do contexto do concurso será 

contabilizada na categoria de games não lançados no mercado. A inexistência de referências a 
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uma empresa ou a uma pessoa ligada a games será contabilizada como se ela não atuasse mais 

na área. Esta forma de levantar os dados tem suas limitações, porém, acredita-se que quando é 

impossível localizar uma pessoa ou empresa, a chance de ela ainda atuar em uma indústria 

altamente conectada e presente na internet e nas mídias sociais, como é o caso da indústria de 

games, é bastante remota. 

 

Os seguintes indicadores serão então utilizados: 

 

1. O game contém conteúdo tipicamente associado à cultura brasileira? 

2. O game foi lançado no mercado em uma versão completa? 

3. Os vencedores dos concursos continuaram ativos na indústria de games 

por pelo menos 5 anos após o concurso? 

 

O primeiro indicador é diretamente ligado ao objetivo de democratizar a produção de 

cultura com a visão brasileira dentro de um mercado cultural cada vez mais globalizado. O 

segundo e o terceiro indicador são referentes ao objetivo de explorar o potencial econômico dos 

games. Os indicadores para o concurso serão calculados da seguinte forma: games/vencedores 

com a característica pesquisada dividido pelo total de games/vencedores do concurso. 

 

4.2 JogosBR 2004 

 

4.2.1 Objetivos do JogosBR 2004 

 

O primeiro concurso do Ministério da Cultura para beneficiar o desenvolvimento de 

games no Brasil, o JogosBR do ano de 2004, teve como objetivo principal “estimular o 

desenvolvimento de jogos eletrônicos (ou games) no mercado nacional” (BRASIL, 2004a). As 

demais justificativas presentes no edital e na comunicação oficial do concurso permitem 

entender as ideias atrás desse objetivo genérico e como elas se situam dentro do contexto de 

objetivos de políticas culturais. Primeiro, merece ser apontado o que não foi do interesse do 

concurso: promover a cultura brasileira. De forma explícita, foi definido que “não há nenhuma 

determinação ou restrição de conteúdo, tema, gênero ou mesmo idioma. Mitos, folclore ou fatos 

históricos brasileiros não são obrigatórios” (BRASIL, 2004d). Não obstante, a Comissão 

Especializada de Julgamento foi orientada a pautar “pela promoção da diversidade dos temas, 
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estilos e linguagem dos jogos” (BRASIL, 2004a). Isso poderia ser entendido como intenção de 

democratizar a produção de jogos, pelo menos em um sentido mais amplo. 

 

O Ministério da Cultura destaca que jogos eletrônicos não só “fazem parte da cultura 

visual das sociedades contemporâneas”, mas também tem o poder de aproximar os “mais 

diversos segmentos sociais e faixas etárias, como a infância e a juventude aos conteúdos 

audiovisuais.” (BRASIL, 2004a). Existe aqui uma intenção de usar o concurso também no 

sentido de democratizar o acesso a este bem cultural que o Ministério da Cultura não duvida 

encontrar nos games. Este argumento ainda é reforçado com a condição de que os projetos 

selecionados e premiados precisam criar uma versão demo do jogo que poderá ser testada 

gratuitamente por todas as pessoas interessadas no concurso (BRASIL, 2004a). 

 

Presentes na descrição do concurso estão similarmente argumentos para explorar o 

potencial econômico de games. Na divulgação do concurso, o Ministério da Cultura relata que 

jogos eletrônicos “assumem um importante papel econômico, gerando emprego e renda” 

(BRASIL, 2004a). Na hora da divulgação dos nomes dos vencedores, Orlando Senna, o 

secretário do Audiovisual, reforçou esta visão: 

 

Alguns jogos eletrônicos que correm o mundo faturando milhões de dólares foram 

criados por jovens brasileiros. Não puderam ser produzidos no Brasil devido a uma 

defasagem dessa indústria em nosso país. Esse é um primeiro passo tanto no que se 

refere ao estímulo à criação e à invenção como também à sua posterior 

industrialização. (BRASIL, 2005f) 

 

Resumindo, encontram-se nesse concurso objetivos bastante difusos, fazendo algumas 

referências à democratização do acesso e da produção de cultura e, também, à exploração do 

potencial econômico. 

 

4.2.2 Avaliação do JogosBR 2004 

 

Durante o concurso, foram aplicados os seguintes critérios para selecionar os projetos a 

serem premiados: a coerência do pré-projeto com a ideia original, a jogabilidade, o 

detalhamento da proposta do jogo e da demo, a viabilidade e factibilidade técnica, a qualidade 

e robustez da proposta e a capacidade técnica da equipe ou da empresa (BRASIL, 2004b). A 

única avaliação posterior prevista no concurso foi o controle de se os vencedores cumpriram e 

entregaram o proposto. Chama a atenção que nenhum desses critérios tem uma relação com os 
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objetivos de democratizar o acesso aos games ou de democratizar a produção de games. Em 

acréscimo, com referência ao objetivo declarado de explorar o potencial econômico de games, 

existe, no máximo, uma relação indireta, por exemplo, ao avaliar a capacidade técnica do 

proponente.  

 

4.2.3 Resultados do JogosBR 2004 

 

O Ministério da Cultura autodeclarou o concurso um sucesso, com “resultados 

significativos dentro do mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos” (BRASIL, 2005e) 

em três eixos. Do ponto de vista cultural, o concurso teria fomentado “o desenvolvimento 

criativo e produtivo através da premiação dos projetos com um ótimo nível cultural” (BRASIL, 

2005e). Infelizmente, não ficou documentado o que exatamente significa um “ótimo nível 

cultural”. No eixo social, o Ministério constatou que o concurso “estimulou a colaboração, o 

envolvimento criativo e participativo de todos os interessados na construção de jogos brasileiros” 

(BRASIL, 2005e). No aspecto econômico, foi comunicado um duplo sucesso. O primeiro deles 

é porque oito projetos receberam R$ 30 mil para desenvolver as demos jogáveis (BRASIL, 

2005e). Do ponto de vista teórico, esse “sucesso” poderia ser questionado, já que o simples fato 

de um programa do governo ter conseguido gastar todo o dinheiro previsto dificilmente se 

encaixaria em qualquer categoria de objetivos e indicadores de políticas públicas. Porém, os 

organizadores do concurso também celebraram o fato de que, graças à exposição midiática do 

concurso, parceiros e investidores foram recrutados para futuras edições do concurso (BRASIL, 

2005e). Esse último ponto pode ser confirmado pela segunda edição do concurso, encaminhado 

e lançado antes mesmo do encerramento final do primeiro. 

 

Esses dados oficiais sobre os resultados do concurso se mostram muito limitados. 

Conforme previsto na metodologia, também foi executada uma pesquisa qualitativa incluindo 

entrevistas e pesquisas na internet. Foi possível localizar e entrevistar três dos oito vencedores. 

 

Os resultados foram apresentados na seguinte tabela: 
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Nome do Game Conteúdo 

brasileiro? 

Game foi 

publicado? 

Ainda presente 

em 2009? 

Ayri, uma lenda amazônica2 Sim Não Sim 

Capoeira3 Sim Não Não 

Cimitério4 Não Não Não 

Emprego Maluco (Incorporated)5 Não Não Sim 

Iracema, o jogo6 Sim Não Sim 

Nevrose7 Sim Não Sim 

Raízes do mal8,9 Sim Não Não 

Sandboard Brasil10,11 Não Não Não 

Percentual 62,5% 0% 50% 

 

Tabela 1: Resultados do concurso JogosBR 2004 

 

O fato de o jogo “Sandboard Brasil” não ter conteúdo brasileiro merece uma breve 

explicação, já que poderia causar estranheza. Embora o jogo seja um simulador de 

sandboarding, um esporte praticado no mundo inteiro onde existem dunas, e mesmo possua 

certa popularidade também no Brasil, dificilmente pode ser considerado algo tipicamente 

brasileiro ou inerente da cultura local. 

 

4.3 JogosBR 2005/06 

 

4.3.1 Objetivos do JogosBR 2005/06 

 

A segunda edição do JogosBR foi anunciada em 2005 com o objetivo de “estimular o 

desenvolvimento de jogos eletrônicos no mercado nacional” (BRASIL, 2005a). Essa 

caracterização deixa em aberto se o intuito se refere à democratização da produção de jogos 

                                                 
2 TELES DA SILVA, 2015. 
3 KERR DE OLIVEIRA, 2012. 
4 KERR DE OLIVEIRA, 2012. 
5 PINHEIRO TEIXEIRA, 2015. 
6 AZEVEDO, 2010a. 
7 QUEIROZ, 2015b. 
8 KERR DE OLIVEIRA, 2012. 
9 AZEVEDO, 2015b. 
10 KERR DE OLIVEIRA, 2012. 
11 SECCO CAETANO, 2016. 
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eletrônicos ou à exploração do potencial econômico. A referência ao mercado, não obstante, 

pode indicar uma orientação para o último. 

 

No próprio regulamento do concurso, existe um parágrafo, “Objetivo”, que diz que 

pretende incentivar “a elaboração de demos jogáveis, com o apoio financeiro” e que é voltado 

para “profissionais e empresas brasileiras que atuam na área de produção de jogos eletrônicos 

e que queiram viabilizar projetos futuros de jogos completos, através da realização de uma demo 

jogável.” (BRASIL, 2005b). Chama a atenção que esse objetivo é basicamente uma referência 

a si mesmo, sem explicação sobre qual seria o objetivo ou a justificativa atrás deste apoio. A 

mesma ponderação pode ser feita referente à parte do concurso que se refere à produção de 

jogos completos de baixo orçamento, cujo objetivo consta que quer incentivar a “elaboração de 

jogos com o apoio financeiro” e que seria voltado “para empresas brasileiras que atuam na área 

de produção de jogos eletrônicos e que queiram viabilizar projetos de jogos completos de baixo 

orçamento” (BRASIL, 2005c). 

 

A terceira parte do concurso, que premiou ideias originais para jogos eletrônicos, não 

tinha previsto nenhuma vantagem financeira ou outro benefício além da honra. Foi voltada, não 

obstante, para “estudantes e interessados em ingressar na indústria de produção de jogos 

eletrônicos brasileiros” (BRASIL, 2006h). Não fica claro se por trás desse objetivo se encontra 

a intuição de ampliar e democratizar a produção, ou de aumentar a massa crítica de pessoas 

com habilidades para produzir games, permitindo um crescimento da indústria, ou alguma outra. 

 

Só no ano seguinte, em 2006, com o concurso entrando na fase final da premiação, foi 

possível encontrar mais referências sobre os objetivos. Ao anunciar os vencedores, o Ministério 

da Cultura “reafirma o espírito que o norteou desde o início”, incentivando a “mais ampla e 

democrática participação de todos os interessados em desenvolver o setor de games no Brasil” 

(BRASIL, 2006b). Observa-se aqui uma referência tanto ao objetivo da democratização da 

produção quanto aos objetivos econômicos. Em outra nota, publicada durante essa fase do 

concurso, Orlando Senna, então secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, propôs 

objetivos ainda mais específicos, querendo “estimular o desenvolvimento de jogos eletrônicos 

no mercado nacional”, promover o “crescimento de desenvolvedoras e distribuidoras 

brasileiras”, além de “despertar o interesse de grandes empresas internacionais pelos produtos 

brasileiros” (BRASIL, 2006i). Em seguida, Senna tornou a importância dos aspectos 

econômicos do concurso mais nítida, descrevendo o jogo eletrônico como “o item mais 
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promissor” no complexo “industrial-tecnológico-comercial da comunicação audiovisual” e um 

“dos poderes decisivos do Século XXI” (BRASIL, 2006i). Chama a atenção que essas palavras 

vêm de Orlando Senna, um cineasta de 66 anos de idade em 2006, já prevendo que a indústria 

de games irá superar a indústria de cinema. Consequentemente, ele cobrou uma devida atuação 

do poder público, analisando que se trata de um setor “em movimento ascendente, que pode 

faturar pelo menos dez vezes mais se lhe forem destinados investimentos inteligentes do Estado 

e do capital privado” (BRASIL, 2006i). 

 

Curiosamente, encontram-se informações adicionais sobre os objetivos desse concurso 

anos depois, mais especificamente no ano de 2010, em um processo do Ministério da Cultura 

contra a Associação Cultural Educação e Cinema e da então Diretora Presidente Simone de 

Lima, responsáveis pela execução do concurso e o pagamento aos vencedores, por desvios de 

verbas. O Tribunal de Contas da União pediu à Secretaria do Audiovisual do Ministério da 

Cultura, para que demonstrasse a legitimação do concurso “em face da efetiva presença de 

interesses comuns entre concedente e convenente” (BRASIL, 2010a). Na sua resposta, a 

Secretaria explicou que o concurso vem “fortalecendo a interlocução com criadores e 

produtores da cultura digital”, resultando no fortalecimento do setor, “geração de trabalho e 

renda” e “ganhos em termos de acessibilidade aos produtos e serviços” (BRASIL, 2010a, p. 1). 

Pode-se constatar aqui, pela primeira vez, uma referência à democratização do acesso, um 

objetivo de políticas culturais não mencionado na época do lançamento do concurso JogosBR 

de 2005/06. Também só anos depois aparece nesse processo uma reflexão referente ao conteúdo 

nacional: 

 

Verificado o consumo nacional de jogos eletrônicos, dentre os jovens, mas não 

somente eles, a maior parte dos jogos eletrônicos utilizados no Brasil nos últimos dez 

anos é resultante de produção externa e traz consigo elementos culturais de outros 

países, e por falta de oportunidades de produção e distribuição brasileiras, nosso país 

consome apenas material cultural estrangeiro nessa área. (BRASIL, 2010a, p. 1) 

 

Nesse sentido, o Ministério da Cultura vê as políticas públicas em favor da produção de 

games como forma de garantir a democratização da produção de games no nível internacional. 

Não só para estimular o desenvolvimento econômico, mas para combater uma alegada 

hegemonia cultural estrangeira. Logo em seguida, essa linha de argumentação ainda é reforçada, 

ao anotar que o Ministério da Cultura “constatou que existe um novo campo da economia da 

cultura a ser estimulado” e com a “oportunidade de portar elementos culturais mais 

aproximados à cultura brasileira. ” (BRASIL, 2010a, p. 2). O Tribunal acompanhou essa 
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argumentação e concluiu que, de fato, “a produção de jogos tem correlação com a promoção da 

cultura brasileira” (BRASIL, 2010a, p. 2). 

 

Em resumo, pode-se constatar que os objetivos do concurso JogosBR de 2005/06 foram 

predominantemente de cunho econômico. Estava presente também o interesse de democratizar 

a produção de games, porém, principalmente no sentido de conter a dominância absoluta de 

jogos do exterior no mercado de games do Brasil. Entretanto, o próprio edital é restrito quanto 

aos objetivos. Estes foram comunicados por outros meios aqui mencionados. 

 

4.3.2 Avaliação do JogosBR 2005/06 

 

Durante o concurso foram aplicados critérios que podem ser agrupados em três grupos: 

qualidade do game, qualidade da proposta e chance de a demo virar um jogo completo (BRASIL, 

2005b). Não houve critérios relativos a democratizar o acesso aos games ou a produção. 

Também não entraram regras para garantir diversidade. Não foi prevista no edital nenhuma 

avaliação posterior ao concurso.  

 

4.3.3 Resultados do JogosBR 2005/06 

 

A comunicação sobre os resultados da segunda edição do concurso foi limitada. 

Restringiu-se basicamente a anunciar os vencedores. Não foi possível identificar se esta 

escassez se deu por causa dos grandes atrasos que o concurso sofreu ou também pelos 

problemas com o desvio de verbas pela executora do concurso (BRASIL, 2010a, p. 4-5). No 

entanto, conforme previsto na metodologia, o presente trabalho fez uma pesquisa qualitativa 

incluindo entrevistas e pesquisas na internet. Foi possível localizar e entrevistar cinco 

representantes dos dez vencedores. 

 

Os resultados foram apresentados na tabela: 

 

Nome do Game Conteúdo 

brasileiro? 

Game foi 

publicado? 

Ainda presente 

em 2010? 

Brasilia Tropicalis12 Sim Não Sim 

                                                 
12 MATTOS, S/D. 
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Conspiração Dumont13,14 Sim Não Não 

Flora15 Não Sim Sim 

Fórmula Galaxy16 Não Não Sim 

Inferno17,18,19 Não Não Não 

Léx20 Não Não Sim 

Trem de Doido21 Sim Sim Sim 

Zumbi, o rei dos Palmares22,23 Sim Não Sim 

Peixis! A disputa subaquatica!24 Não Sim Sim 

CaveDays25 Não Sim Sim 

Percentual 40% 40% 80% 

 

Tabela 2: Resultados do concurso JogosBR 2005/06 

 

O jogo “Flora” chegou a ser publicado depois do concurso no site da empresa em uma 

versão mais elaborada e de graça por fins de marketing da própria empresa.26 O jogo “Trem de 

doido” foi publicado no site do autor em uma versão mais elaborada no contexto do mestrado 

do mesmo.27 Os jogos “Peixis” e “Cave Days” foram os únicos jogos deste concurso que 

chegaram a ser publicado comercialmente. “Peixis”, no ano 2012, depois de bastante tempo de 

desenvolvimento, e com um investimento adicional de um publisher dos Estados Unidos, foi 

publicado para plataformas mobile sob o nome de “Jett Tailfin Racers” (ARANTES, 2015). 

“Cave Days” por sua parte foi vendido diretamente pelos autores via uma website dedicada 

(INSOLITA STUDIOS, 2006).  

 

                                                 
13 HORTA, 2013. 
14 BAIXAKI, 2009. 
15 QUEIROZ, 2015a. 
16 CORRÊA, 2015. 
17 CONTINUUM ENTERTAINMENT, 2015. 
18 CONTINUUM ENTERTAINMENT, 2016. 
19 AZEVEDO, 2010c. 
20 PINHEIRO TEIXEIRA, 2015. 
21 PENNA COUTINHO, 2015. 
22 SOUZA, 2008. 
23 INDÚSTRIA DE JOGOS, 2016. 
24 ARANTES, 2015. 
25 INSOLITA STUDIOS, 2006. 
26 QUEIROZ, 2015ª. 
27 PENNA COUTINHO, 2015. 
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Comparando os dados da segunda edição do concurso JogosBR com a primeira, chama 

a atenção que o percentual de jogos com conteúdo nacional caiu de 50% para 40%. Por outro 

lado, teve um aumento significativo de pessoas e empresas premiadas que continuaram pelo 

menos mais cinco anos ativas e presentes na indústria de games: de 50% no primeiro concurso 

para 80% no segundo. No JogosBR 2005/06, dois games premiados, ou 20%, chegaram a ser 

publicados comercialmente, e mais dois, ou 20%, dos games foram disponibilizados fora do 

contexto do concurso por fins de marketing e pesquisa dos produtores. Pode-se constar, portanto, 

que o objetivo de explorar o potencial econômico foi atingido em um grau maior na segunda 

edição. 

 

4.4 BRGames 2009 

 

4.4.1 Objetivos do BRGames 2009 

 

Segundo o regulamento do programa, BRGames teve três objetivos: turbinar o 

desenvolvimento da indústria nacional de games, aumentar a participação da indústria no 

exterior, e estimular a “criação de ambientes de mercado para o jogo eletrônico brasileiro no 

país” (BRASIL, 2009b). Os três objetivos se referem à exploração do potencial econômico.  

 

Apesar deste foco nas questões econômicas, o Secretário do Audiovisual do Ministério 

da Cultura, Silvio Da Rin, demonstrou no lançamento do edital preocupação com a falta de 

conteúdo nacional olhando para “a infância e a juventude, cidadãos em fase de formação” que 

seriam “os alvos prioritários de nossa atenção”. Ele ainda observou que “os avatares, os heróis 

dos jogos em circulação na web e nas lojas não têm relação alguma com as paisagens, mitos e 

narrativas brasileiras”. Por isso ele espera do concurso “demos jogáveis mais integrados à 

realidade brasileira, capazes de gerar um sentimento de pertencimento à cultura nacional” 

(BRASIL, 2009d). No entanto, ao mesmo tempo, ele lembra que o concurso BRGames quer 

levar os jogos aos mercados internacionais “para que possam ser negociados e publicados por 

alguns dos poucos fabricantes que dominam este mercado, um dos mais lucrativos das 

indústrias criativas e de entretenimento”. O objetivo seria fortalecer a indústria, “ampliando o 

mercado no Brasil e no exterior” (BRASIL, 2009d). Também foi mencionado o desejo de 

fomentar a “pesquisa e desenvolvimento na área de jogos de computador e entretenimento 

digital da América Latina” (CULTURA E MERCADO, 2008). 
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4.4.2 Avaliação do BRGames 2009 

 

Similarmente aos dois concursos anteriores, o BRGames  2009 não tinha previsto 

nenhuma avaliação posterior. Apenas existiram critérios para selecionar os projetos, que foram 

os seguintes: criatividade e originalidade, detalhamento, potencial de publicação internacional, 

viabilidade técnica e comercial e capacidade técnica da equipe. Observa-se aqui o foco 

completo no objetivo econômico. 

 

4.4.3 Resultados do BRGames 2009 

 

Imediatamente depois do concurso, o Ministério da Cultura publicou uma análise 

positiva e comentários dos vencedores. Sérgio Jábali, diretor-executivo da Overplay, que criou 

uma demo do jogo “Night Life”, foi citado: 

 

Sempre tivemos objetivo de produzir um jogo próprio, criado a partir de uma de 

nossas idéias. Nossa principal dificuldade era encontrar fontes de financiamento e o 

BRGames 2009 nos possibilitou isso. Nossa expectativa é lançá-lo mundialmente até 

setembro deste ano. (BRASIL, 2009d) 

 

No entanto, esse plano de lançamento mundial não se concretizou. Da mesma forma, 

Tiago Pinheiro Teixeira, da empresa Interama, elogiou: 

 

O BRGames 2009 foi um divisor de águas na trajetória de nossa companhia e é, sem 

dúvida alguma, um importante instrumento de fomento ao setor de jogos eletrônicos 

no Brasil. Tivemos, graças a ele, a oportunidade de apresentar nosso demo, o Esther 

Art Gallery, a diversos publishers europeus e norte-americanos. (BRASIL, 2009d) 

 

Similarmente ao caso da Overplay, estes contatos não deram os frutos esperados, e o 

jogo nunca foi finalizado e lançado (PINHEIRO TEIXEIRA, 2015). 

 

Conforme previsto na metodologia, também foi executada uma pesquisa qualitativa e 

mais abrangente, incluindo entrevistas e pesquisas na internet. Foi possível localizar e 

entrevistar seis representantes dos dez vencedores. 

 

Os resultados foram apresentados na seguinte tabela: 

 

 

 



57 

Nome do Game Conteúdo 

brasileiro? 

Game foi 

publicado? 

Ainda presente 

em 2014? 

Chameleon28 Não Não Não 

Dragon Vs. Heroes29 Não Não Não 

Esther Art Gallery30 Não Não Sim 

Freestyle Challenge31 Não Sim Sim 

Lumaki32 Não Não Não 

Luna33 Não Não Sim 

Night Life34 Não Não Não 

O Mutualismo35 Sim Não Não 

Robô Sucata36,37 Não Não Não 

Vovó a Solta38 Não Não Não 

Percentual 10% 10% 30% 

 

Tabela 3: Resultados do concurso BRGames 2009 

 

Esses dados mostram que a tendência de premiar projetos de jogos sem conteúdo 

cultural brasileiro ainda se acentuou comparado com a edição anterior. Apenas 10%, ou seja, 

um jogo ainda apresenta conteúdo nacional. Isso é surpreendente considerando a grande 

importância que o então Secretário do Audiovisual deu à questão no lançamento. 

 

Por outro lado, reduziu também o número de demos jogáveis que chegaram a ser 

publicados e comercializados. Apenas um projeto, o ‘Freestyle Challenge’ da empresa mineira 

Ilusis, chegou ao mercado (ARANTES, 2015).  

 

 

                                                 
28 MANGIONE, 2015. 
29 MONTEIRO FERNANDES, 2015. 
30 PINHEIRO TEIXEIRA, 2015. 
31 ARANTES, 2015. 
32 PEREIRA, 2010. 
33 CAMAROTTI, 2015. 
34 ALE MCHADDO, 2016. 
35 BIAGIONI, 2015. 
36 CIRIACO, 2010. 
37 JÁBALO, 2016. 
38 MARQUES, 2015. 
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4.5 Análise 

 

No trabalho acadêmico sobre políticas públicas e sua avaliação, está sendo exigida 

constantemente a aplicação de critérios objetivos e racionais tanto para a seleção de projetos 

quanto para a avaliação dos resultados (FREITAS, 2015). No caso das políticas culturais, 

existem vários trabalhos que pretendem ajudar a desenvolver políticas ao nível de municípios 

(BARBIERI; PARTAL; MERINO, 2001) e formas de avaliá-las (PLANAS; SOLER, 2011). 

Este trabalho buscou aplicar e comparar estes conceitos com a realidade das políticas públicas 

em favor da produção de games no Brasil. 

 

A análise dos três concursos mostra uma grande preocupação com sua justificativa. O 

Ministério da Cultura argumenta com a crescente importância dos games no contexto cultural 

e econômico. Os responsáveis levam para a mesa deficiências, como a baixa produção nacional 

ou a falta de conteúdo com referências à cultura brasileira, para legitimar a ação e os 

investimentos do poder público. Essa preocupação se mostra alinhada com as reivindicações de 

autores como Freitas (2015) ou Vicente (2014), que cobram argumentos objetivos na hora de 

selecionar campos de atuação e políticas públicas. Essa argumentação parece ainda mais 

importante em um cenário onde uma expressão cultural emergente, como os games, compete 

por dinheiro e atenção dos consumidores e por recursos públicos com outros setores já 

estabelecidos dentro das políticas culturais, como literatura ou cinema. Não obstante, vale 

lembrar que o orçamento dos três concursos é reduzido se comparado com o orçamento anual 

do Ministério da Cultura, que foi, por exemplo, de 1,1 bilhão de reais no ano de 2008 (BRASIL, 

2008). 

 

Os três editais foram analisados sob a luz dos três conceitos principais de políticas 

culturais: a democratização do acesso à cultura, a democratização da produção da cultura, e a 

exploração do potencial econômico. Observou-se uma dominância de objetivos econômicos 

nos três concursos. Uma preocupação com a democratização da cultura e da cultura brasileira 

se mostrou presente nas demais manifestações do Ministério da Cultura sobre os concursos, 

exceto nos próprios editais. Ao analisar os critérios para a seleção dos projetos, chamou a 

atenção a falta de critérios que apoiariam os objetivos não econômicos. Também ficou evidente 

a falta de critérios que permitiriam uma avalição ex-post dos resultados obtidos. 
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A maior parte dos games comprados e consumidos internamente é de origem estrangeira. 

Existe aqui um amplo potencial econômico a ser explorado. Ao mesmo tempo, existe uma 

preocupação com as consequências culturais desta dominância importada. Games são uma parte 

fundamental da cultura, não só da cultura da juventude, e os games ilustram, de forma exemplar, 

o que Hall (2006) chamou de cultura híbrida, mesmo ainda sem pensar em games. É nesse 

contexto que o Ministério da Cultura coloca parte da argumentação que acompanhou os três 

concursos. Como foi mostrado, contudo, enquanto o discurso se mantém durante os anos, os 

critérios e procedimentos que fazem referência à importância cultural perdem cada vez mais 

força. Além disso, os resultados concretos reforçam ainda mais essa observação. Primeiro, 

observa-se uma queda expressiva de conteúdo nacional: enquanto 62,5% dos projetos 

premiados no primeiro concurso foram construídos usando elementos da cultura e temáticas do 

Brasil, este número caiu para 40% na segunda edição, e despencou para apenas 10% no último 

concurso de 2009. Nesse aspecto, o lamento do então Secretário do Audiovisual no ano de 2009 

sobre a falta de avatares, os heróis com relação com as paisagens, mitos e narrativas brasileiras 

(BRASIL, 2009d) parece, no mínimo, curiosa. Considerando ainda que apenas um game com 

conteúdo brasileiro de todos os 28 projetos premiados chegou a ser publicado, e nem de forma 

comercial, o objetivo de promover conteúdo nacional precisa ser considerado um fracasso. 

 

Em acréscimo, alinhados com intenções similares de outros países em fortalecer a 

indústria criativa, os três concursos focaram muito nos aspectos econômicos. A segunda análise 

pesquisou o número de games premiados que chegaram a ser publicados fora do contexto do 

concurso. Enquanto nenhum dos projetos do primeiro curso chegou a esse ponto, 40% dos 

games da edição 2005/06 tiveram uma vida depois do concurso. Esse número, porém, caiu para 

10% no BRGames 2009. Esse resultado é notável, porque o conceito do último concurso tinha 

previsto o apoio dos vencedores para poder apresentar os jogos a investidores do mundo inteiro 

durante várias exposições internacionais da indústria. 

 

A análise de vencedores que ainda estavam presentes no mercado cinco anos depois do 

concurso levou a um resultado levemente similar: de 50% dos premiados do primeiro concurso, 

este número subiu para 80% da segunda edição, e caiu para 30% na última edição. De novo, 

pode-se constatar que a edição de 2009, apesar do seu foco no apoio comercial dos vencedores, 

ficou longe de resultados econômicos expressivos. Esse resultado pior nos dois indicadores no 

concurso de 2009 não tem uma explicação simples e convida para novas pesquisas específicas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa nasceu da curiosidade sobre a eficiência e eficácia do apoio do 

governo para os games. A importância dos games dentro da indústria criativa em geral e da 

indústria cultural é bem documentada. Em países como os Estados Unidos, o faturamento dos 

jogos eletrônicos já ultrapassou o faturamento do cinema. Ao mesmo tempo, existe no Brasil 

um quadro com um mercado considerável – o maior da América Latina e o 12º maior do mundo 

– mas uma produção nacional limitada. Nesse contexto, foi definido o objetivo de analisar 

editais como uma forma de políticas públicas em prol da indústria de games no Brasil, 

verificando os seus propósitos, por meio da avaliação dos primeiros três editais publicados pelo 

Ministério da Cultura. 

 

A análise da literatura existente mostrou o crescente reconhecimento de games como 

parte importante da cultura contemporânea e legítima expressão artística. Com referência às 

políticas públicas, por sua vez, dominou-se uma preocupação com a seleção de programas 

baseada em critérios objetivos e técnicas adequadas de avaliação de políticas culturais. 

 

A análise dos três editais selecionados levou a alguns resultados marcantes. O primeiro 

é a discrepância entre os objetivos comunicados oficialmente, os critérios aplicados na seleção 

dos projetos e os resultados. Enquanto o discurso oficial engloba também objetivos como a 

promoção de conteúdo nacional brasileiro, a democratização do acesso à cultura e a 

democratização de sua produção, os critérios e procedimentos previstos nos editais têm o foco 

quase exclusivo na exploração do potencial econômico dos games. 

 

Nos concursos, não foi prevista uma avaliação sistemática ex-post dos resultados ou 

uma comparação com os objetivos originais. A pesquisa, no entanto, feita neste trabalho, 

confirma a decrescente presença de referências ao acervo cultural do nosso país, caindo para 

10% dos projetos premiados no último concurso. Quanto aos objetivos econômicos, o 

levantamento também mostra resultados poucos expressivos: dos 28 jogos premiados, apenas 

cinco chegaram a ser publicados, e apenas dois destes cinco foram comercializados. Dos dez 

participantes premiados no concurso de 2009, somente três estavam ainda presentes e atuando 

na indústria de games no ano de 2014, ou seja, cinco anos depois. Questões de inovação, 

identificadas como fundamental na parte teórica deste trabalho, foram ignoradas 

completamente. 
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O que se pode concluir desses resultados? Será necessário levar em consideração 

algumas boas práticas sugeridas na literatura na elaboração de futuras políticas culturais e 

editais em favor da produção nacional de jogos. Vale destacar aqui a clareza sobre os objetivos, 

a harmonia deles com os critérios e procedimentos adotados nos editais, além de um plano e de 

métodos para analisar os resultados depois do encerramento do concurso, inclusive de objetivos 

não econômicos. Nos concursos analisados predominou uma política cultural na qual a 

avaliação dos projetos ocorre geralmente só na hora da execução e apenas no nível econômico. 

Convém concluir com as palavras do pesquisador chileno Cristian Antoine (2011), que 

debochou: “o Estado entrega recursos, mas não sabe o que se faz com eles, além de gastar”. 
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