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O “BOOM” DE GAMING:
ALÉM DO MAINSTREAM
A crise do Covid-19 expandiu o universo dos games para muito além do 
mainstream. Com as pessoas isoladas em casa, todo mundo começou a 
jogar. Agora, nesse novo contexto, dois públicos distintos se destacaram 
ainda mais : os gamers hardcore e os casuais.

Neste report, apresentaremos insights para marcas que não fazem parte 
da indústria de jogos (non-gaming brands), mas que desejam ser 
relevantes nesse segmento, e insights para marcas de jogos (gaming 
brands) que desejam fortalecer suas comunidades organicamente.

M
IL
LI
O
N
S

GAMING
Engajamento Total 

(Milhões)

Os insights culturais presentes nesse report foram 
construídos a partir de dados do Winnin Insights, nosso 
software proprietário de inteligência de vídeo.

Grandes insights te esperam! Aproveite!

PS: Todos os vídeos nesse report são clicáveis. :-)
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Dados globais do Winnin Insights retirados do 
Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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Gamers
Hardcore

Gamers
Casuais
  61,9% 
25-34 35,2%
anos

 61,3% _
39,2% 16-24

anos

QUEM SÃO ESSES 
GAMERS ATUALMENTE?

Brand Type:
Marcas 

de Games

Brand Type: 
Marcas
gerais

O estigma de gamers serem adolescentes nerds não poderia 
ser mais equivocado. Nos tempos atuais, os jogadores podem 
ser qualquer pessoa e estão em todos os lugares.

Novos formatos e conteúdos engajadores estão 
ressignificando os propósitos dos jogos, criando um novo 
cenário de universos combinados, incluindo moda, música, 
namoro e entretenimento como um todo, democratizando e 
variando a experiência..

Os diferentes tipos de jogos e suas novas utilidades nesse 
cenário permitem não apenas a entrada de novos jogadores, 
mas também a convivência entre gamers hardcore e casuais, 
todos consumindo conteúdos extremamente diversificados.

Dados da PGB 2020  sobre os perfis de gamers brasileiros.
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MARCAS 
DE GAMES
ENGAJANDO GAMERS HARDCORE

Marcas de jogos querem saber como 
cultivar um melhor relacionamento com 
suas comunidades. E o caminho é claro: 
os gamers hardcore estão fugindo da 
mesmice criando suas próprias regras 
dentro dos jogos, assim como também 
querem ser ouvidos e participar da 
conversa na criação dos games.

MARCAS 
GERAIS 

ENGAJANDO GAMERS CASUAIS

Marcas que não são da indústria de 
jogos estão tentando entender como 
entrar no mundo dos videogames de 
maneira não óbvia. E a resposta é 
subverter a lógica. Os gamers casuais 
se envolvem muito com os eventos 
dentro dos jogos, porque para eles não 
se trata de quem joga melhor, mas de 
se divertir enquanto jogam.

__COMO AS MARCAS PODEM 
SE  CONECTAR COM ESSES GAMERS?
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2_O PANORAMA DO 
GAMER CASUAL
Insights para 
marcas fora da indústria de jogos.

  Eventos de Música  In-Game
  Desfiles de Moda In-Game
_Webnamoro In-Game
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2_O PANORAMA DO 
GAMER CASUAL
Powered by Winnin

may'20207

Eventos de Música In-Game Desfiles de Moda In-Game Webnamoro In-Game

Total Engagement
(Millions)

Dados globais do Winnin Insights retirados do 
Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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Jogos interativos online vêm ressignificando experiências de entretenimento, 
mesclando a vida real ao mundo virtual, e os eventos de música dentro dos jogos 
são os que estão realmente brilhando ultimamente. Isso acontece porque são 
relevantes não apenas para os gamers, mas para uma boa parte da comunidade 
online. Os eventos de música nos jogos criam um tipo incomum (mas muito 
engajantes) de conexão com entretenimento, gerando conteúdo orgânico que 
supera significativamente a produção original.

Formatos que performam melhor:
#React #Montagem

TRENDING

EVENTOS DE MÚSICA IN-GAME
UM CATALISADOR DE CONTEÚDOS MULTI-FORMATO

Engajamento Total de 
Eventos de Música  In-Game

(Milhões)

Gaming Fashion Show
Total Engagement

Winnin Insights global data from Facebook, Youtube and Instagram over the last two months.
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Winnin Insights global data from Facebook, Youtube and Instagram over the last five months.

may'20209

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
EVENTOS DE MÚSICA IN-GAME

https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cq3iYRr2q3U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=23A9lN6WIIE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=K8oCBUnKIjk&feature=emb_title
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TRENDING

EVENTO DO TRAVIS 
SCOTT NO FORTNITE

O rapper Travis Scott teve 12,3 milhões de jogadores simultâneos 
assistindo ao seu show no Fortnite, o maior  recorde de todos os 
tempos. Após o evento, a transmissão de vídeos no formato de 
reaction aumentou bastante, atingindo a impressionante marca de 
160 milhões de visualizações.

Com uma visão melhor desse ecossistema pós-live, podemos ter 
uma ideia do desempenho de diferentes formatos. Reaction é o 
tipo de vídeo mais poderoso e sua reprodução excedeu em muito a 
audiência total do show ao vivo.

Total Visualizações Pós-Live 

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 2 meses.
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Com a evolução das ferramentas de personalização dos games, como a adição de 
skins incríveis e outros novos complementos aos personagens, a moda deu um 
grande passo nesse mundo virtual e se tornou um grande negócio. Porque, como 
dissemos, não se trata mais só de jogar o jogo. As pessoas estão literalmente 
criando e participando de desfiles de moda onde os jogadores que julgam a 
criatividade e ousadia dos participantes para achar escolher um vencedor. Skins 
em jogos não são nenhuma novidade, mas esse novo formato de desfile explodiu 
no Fortnite recentemente, e está ganhando popularidade em outros jogos, como 
no recém lançado Animal Crossing.

Formatos que performam melhor:
#GamePlay #Review

TRENDING

DESFILES DE MODA IN-GAME
UM ATALHO PARA AS MARCAS DE MODA

Engajamento Total 
(Milhões)

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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Animal Crossing

Marcas de Moda já 
inseridas nesse universo:

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
DESFILE DE MODA  IN-GAME

https://www.youtube.com/watch?v=2d2jZ6CUmBQ
https://www.youtube.com/watch?v=wlrbaUle3Oc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5hdvVYgQKGA&feature=emb_title
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Encontrar o amor não é uma tarefa fácil. É por isso que várias pessoas estão 
fazendo conexões e construindo relacionamentos por meio dos games. As 
pessoas que jogam juntas têm interesses em comum e provavelmente combinam 
bem - sem toda a pressão de irem a um encontro. Isso  gera todo tipo de formatos 
engajantes que você pode imaginar. De desafios malucos a aniversários dentro 
dos jogos, essas socializações estão substituindo muitos aplicativos de namoro 
para esses gamers. Às vezes, o amor da sua vida pode ser o seu Player 2.

Formatos que performam melhor:
#GamePlay #Vlog

TRENDING

WEBNAMORO IN-GAME
GAMERS SE APAIXONANDO

Engajamento Total de 
Webnamoro In-Game

(Milhões)

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
WEBNAMORO IN-GAME

GTA V

https://www.youtube.com/watch?v=BJwcer5Sjso
https://www.youtube.com/watch?v=RoF6Vd5htD8
https://www.youtube.com/watch?v=guTFi0cLxYk&feature=emb_title
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Eventos de Música ao Vivo nos 
jogos são um sucesso. 
Conteúdos derivados em 
diferentes formatos superam 
facilmente o conteúdo original 
e se conectam profundamente 
com o gamer casual.

O PANORAMA DO GAMER CASUAL:

RESUMO
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#1
A moda nos games cresceu 
devido não apenas à evolução 
das ferramentas de 
personalização, mas 
principalmente devido aos 
interesses dos gamers casuais 
além da jogabilidade.

#2
Quem disse que os games não 
foram feitos para 
relacionamentos? Gamers 
casuais estão criando novas 
amizades e encontrando suas 
almas gêmeas enquanto jogam.

#3

https://www.youtube.com/channel/UCrU5SiHOddIJGrPAR18FM2g
https://www.youtube.com/channel/UCrU5SiHOddIJGrPAR18FM2g
https://www.youtube.com/user/SypherPK
https://www.youtube.com/user/SypherPK
https://www.youtube.com/channel/UCh7EqOZt7EvO2osuKbIlpGg
https://www.youtube.com/channel/UCh7EqOZt7EvO2osuKbIlpGg
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CONHEÇA OS INFLUENCIADORES QUE CRIARAM UM ESTILO 
DE VIDA QUE VAI ALÉM DA BOLHA DOS JOGOS 

.
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.
.
.
.
.
.

Fazendo transmissões ao 
lado de Drake e Travis Scott, 
o streamer é patrocinado 
pela Redbull e iniciou uma 
parceria de vários anos com 
a Adidas, além de entrar na 
lista das pessoas mais 
influentes do 2019 da revista 
Time.

NINJA

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A famosa streamer 
Pokimane já lançou sua 
própria paleta de sombras 
com a marca de maquiagem 
Winky Lux. Além disso, sua 
presença na Internet 
abrange vários tipos de 
conteúdos diferentes.

POKIMANE

.
.
.
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.
.
.
.
.

Streamer e creator, El Rubius 
se tornou uma sensação na 
internet. Os conteúdos de 
humor e games o levaram a 
trabalhar com marcas como 
Fanta e também a promover 
filmes ao lado de estrelas 
como Jennifer Lawrence.

EL RUBIUS

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Conhecido por seu tom 
cômico combinado ao 
conteúdo de games e 
lifestyle, este youtuber e 
rapper britânico 
recentemente se juntou à 
Puma como uma de suas 
celebridades endossadas e 
iniciou uma parceria com a 
ESPN.

KSI
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3_A COMUNIDADE 
HARDCORE
Insights para 
marcas de jogos.

  Plataformas de criação de jogos
  Mods
  Speedrun
_Reacts dos Especialistas_
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3_A COMUNIDADE 
HARDCORE
Powered by Winnin

Plataformas de Criação 
de Jogos

Mods Reacts dos 
Especialistas

Engajamento Total
(Milhões)

Dados globais do Winnin Insights retirados do 
Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.

Speedrun
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Por que apenas jogar se você pode criar um game novo do zero?
É o que alguns dos gamers hardcore estão fazendo agora neste novo cenário. 
Com a ascensão de plataformas de criação de jogos, como Roblox, Dreams e o 
eterno RPG Maker, finalmente os aficionados estão tendo a chance de se sentir 
como um desenvolvedor. O céu é o limite para esse movimento impulsionado pela 
comunidade e por sua criatividade. 

Formatos que performam melhor:
#Misplay #Review 

#Gameplay

TRENDING

JOGUE COM SUA 
CRIATIVIDADE

Engajamento Total de 
Plataformas de Criação de Jogos

(Milhões)

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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Roblox

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
PLATAFORMAS DE CRIAÇÃO DE JOGOS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=2S-gJYwClk0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rWUbmR9EmLU
https://www.youtube.com/watch?v=a9UfZk7i7p4
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Mods são modificações feitas por gamers para adicionar novos recursos ao jogo 
original. Eles vão da atualização de texturas gráficas à definição de novas 
utilizações - as possibilidades aqui são infinitas! Existem centenas de 
comunidades construídas em torno desse espaço, e os programadores vêm 
levando isso a sério ultimamente, disponibilizando seus mecanismos e 
plataformas oficiais de mods para quem quiser aperfeiçoar seus games e elevar 
a experiência a um novo nível.

TRENDING

TURBINE SEU 
JOGO

Engajamento Total de 
Mods

(Milhões)

Formatos que performam melhor:
#HowTo #Gameplay

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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Skyrim

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
MODS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=QuN0kVYLgHY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OVCJ3sOrXeA&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=iTArI61lMr8&feature=emb_title
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00:13:34

O objetivo do Speedrunning é basicamente terminar um jogo da maneira mais 
rápida possível e, para isso, os jogadores exploram falhas - “glitchs” -, entradas 
ocultas e caminhos desconhecidos até para os próprios desenvolvedores. É um 
conteúdo muito engajante, porque também requer uma habilidade muito afiada, e 
as pessoas adoram vê-la sendo colocada em prática. Esse movimento está 
altamente conectado à filantropia, com as principais organizações e editoras 
quase sempre concentrando seus esforços na coleta de recursos em seus eventos 
para caridade.

TRENDING

JOGANDO CONTRA 
O RELÓGIO

Engajamento Total de 
 Speedrunning

(Milhões)

Formatos que performam melhor:
#HowTo #Gameplay

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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00:13:34

Minicraft

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
SPEEDRUN

https://www.youtube.com/watch?v=kqZm2kSARnc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=YcppnDs2Rz8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kygSV5CJkO8&feature=emb_title
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E se um ex-oficial da marinha jogasse Call of Duty? Ou se arquitetos jogassem 
Minecraft ou The Sims? Bem, isso está rolando! Vídeos com profissionais que 
jogam games  relacionados às suas profissões são altamente engajados no 
momento! As pessoas querem ver não apenas suas habilidades, mas também 
ouvir o quão verossímil   esses games são comparados à vida real. Indo além disso, 
surgiu um movimento de desenvolvedores que reagem aos speedruns dos jogos 
que eles mesmos participaram, o que gera um conteúdo super inovador e cheio 
de reaçōes engraçadas e inesperadas.  

TRENDING

REACTS DOS 
ESPECIALISTAS 

Engajamento Total de 
 React 2.0
(Milhões)

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.

Formatos que performam melhor:
#Gameplay #React
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Doctor Mike

CLIQUE NOS VIDEOS PARA ASSISTIR
REACTS DOS ESPECIALISTAS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=wqpYIrP_IRc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UC0QHWhjbe5fGJEPz3sVb6nw
https://www.youtube.com/watch?v=ycFziHLcxdY
https://www.youtube.com/watch?v=3nBdsSvxxrg&feature=emb_title
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Os gamers estão ultrapassando 
a barreira de apenas jogar e 
agora estão criando seus 
próprios jogos.

A COMUNIDADE HARDCORE:

RESUMO
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#1
Mods são uma maneira das 
comunidades de gamers 
estenderem sua experiência do 
jogo original, elevando-a a um 
novo nível.

#2
A ideia aqui é sobre melhorar 
as habilidades e o próprio game 
em si, chegando ao seu limite 
para finalizá-lo da maneira 
mais rápida possível.

#3
Especialistas reagindo aos 
jogos que simulam seu 
trabalho real são um sucesso 
no momento, e isso aumenta 
quando os desenvolvedores dos 
jogos também participam.

#4

https://www.youtube.com/channel/UCC-RHF_77zQdKcA75hr5oTQ
https://www.youtube.com/channel/UCC-RHF_77zQdKcA75hr5oTQ
https://www.youtube.com/channel/UCTkXRDQl0luXxVQrRQvWS6w
https://www.youtube.com/channel/UCTkXRDQl0luXxVQrRQvWS6w
https://www.youtube.com/channel/UCos3tlJstiRa3gnY5a1qQKw
https://www.youtube.com/channel/UCos3tlJstiRa3gnY5a1qQKw
https://www.youtube.com/user/NoughtPointFourLIVE
https://www.youtube.com/user/NoughtPointFourLIVE


4_FIQUE DE OLHO
Três jogos indie 
para ficar de olho

Roblox é uma "plataforma de criação de 
jogos" que cresceu e se tornou um 
fenômeno online, com comunidades inteiras 
dedicadas a criar e jogar. Está em uma 
ascensão incrível agora, e é de longe o 
maior jogo indie da atualidade.

“Ori and the will of Wisps” é um jogo de 
plataforma e sequência do aclamado Ori 
and the Blind Forest. Foi lançado em 
fevereiro e desde então disparou como 
um dos jogos indie mais relevantes do 
momento.

“Surgeon Simulator” é o ápice da 
subversão nos games, com jogadores 
fazendo tudo menos jogando da maneira 
"correta". A relevância do jogo voltou a 
crescer muito pois sua continuação está 
prestes a ser lançada.
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Ori and the Will of Wisps
(Milhões)

Surgeon Simulator
(Milhões)

Roblox
(Milhões)

Total Engagement
(Millions)

Winnin Insights global data from Facebook, 
Youtube and Instagram over the last five months.
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#React
#Gameplay
#React

#Gameplay
#Tutorial

4_FIQUE DE OLHO
Três jogos indie 
para ficar de olho
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram 7 dias após o showcase do produto.

Assim como o ecossistema de transmissão ao vivo de 
Travis Scott, conteúdos derivados do vídeo de 
lançamento original do Playstation 5 superaram de 
longe o conteúdo original, seja Resenhas, Memes, 
Reações e outros formatos que foram publicados 
organicamente após a apresentação.

FIQUE DE OLHO

A REVELAÇÃO DO 
PLAYSTATION 5 

Mesmo para uma das revelações 
mais esperadas desta década, 
quando se trata de jogos, a 
internet realmente não perdoa. 
Memes e piadas de todos os tipos 
inundaram as mídias sociais. 
Haters e fãs estão se divertindo 
demais com a _____aparência do 
novo console.

MemeficaçãoRecorde na apresentaçāo

A revelação do novo console 
Playstation, pela Sony, se tornou 
um dos maiores eventos de game 
ao vivo da história. A transmissão 
alcançou incríveis 7,2 milhões de 
espectadores em 4 plataformas 
de streaming diferentes.

Revelação PS5 
Visualizações Totais

Milhões
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COMUNIDADE GAMER 
UNIDA

STREAMINGS DE 
CARIDADE

A REALIDADE 
DENTRO DO JOGO

Existem histórias realmente 
impactantes de pessoas que 
mudaram suas vidas jogando 
videogame e interagindo com as 
comunidades.

Os gamers parecem entender a 
importância de uma comunidade 
forte e abordam isso abraçando os 
recém-chegados de muitas 
maneiras. 

Streamers e organizações de 
caridade costumam fazer parcerias 
onde os espectadores dos gamers 
podem doar enquanto assistem 
seus gamers favoritos.

Alguns jogos mostram seu apoio a 
causas sociais captando dinheiro 
através da criação e venda de itens 
virtuais vinculados  dentro dos jogo.

       GAMES PARA O BEM

Os jogos têm um poder imenso quando se trata de impacto social. Tanto os gamers quanto a 
indústria estão ajudando a sociedade de alguma forma, seja indivíduos ou comunidades.

Aqui estão 4 maneiras pelas quais os jogos foram além da diversão:

BÔNUS

SUPERAR É 
JOGAR

https://www.youtube.com/watch?v=FltAoQd-quY
https://www.youtube.com/watch?v=LxoyB5J0QqE
https://wish.org/charity-streaming
https://www.washingtonpost.com/video-games/2020/02/03/activision-raises-16-million-via-call-duty-modern-warfare-australia-fire-relief/
https://techcrunch.com/2018/07/09/overwatch-pink-mercy-sale-raises-12m-for-breast-cancer-research/
https://gamingforgood.net/
https://www.polygon.com/2020/2/14/21137823/destiny-2-crucible-legend-rank-child-fallout-plays
https://www.youtube.com/watch?v=ediMbpIJZF4


A quarentena limitou as opções de entretenimento de muitas 
pessoas, então grande parte delas se tornou gamers. Assim, 
esse universo que já era massivo, finalmente ultrapassou a 
barreira do mainstream.

Seja você um jogador casual ou hardcore, é evidente como a 
subversão é fundamental. É sobre ir além do que o jogo 
oferece e criar seus próprios caminhos.

Marcas precisam começar a entender o poder dos jogos. 
Tanto as fora desse universo, quanto as da indústria de games 
têm a possibilidade de elevar a experiência on-line a um 
patamar superior - e é isso que os jogadores novos e 
experientes mais desejam.

5_UMA 
CONCLUSÃO 
WINNIN

jun’202032
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Nossa tecnologia pode ajudá-lo a entender:

O que é relevante.
Descubra quais assuntos sua audiência está 
realmente interessada em engajar.

Como ser relevante.
Entenda quais formatos e idiomas funcionam para 
cada público e em cada assunto.

Com quem ser relevante.
Encontre creators, influenciadores e marcas que 
estão liderando.

QUEM 
SOMOS?

Entre em contato
contato@winnin.com
Av. das Américas, 500  Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ - Brazil

Na Winnin buscamos empoderar a criatividade 
através da ciência de dados. 

Líderes globais como AB Inbev, Danone, Nestlé, entre 
outros, confiam na Winnin para tomarem decisões 

melhores e mais relevantes.

Visite nosso Site

Solicite sua Demo

mailto:contact@winnin.com
http://www.winnin.com/?utm_campaign=report_gaming&utm_source=slides&utm_medium=contacts&utm_content=home
http://www.winnin.com/?utm_campaign=report_gaming&utm_source=slides&utm_medium=contacts&utm_content=home
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_gaming&utm_source=slides&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_gaming&utm_source=slides&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
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