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Ranolfo Vieira Júnior
Governador do Rio Grande do Sul

Um guia para qualificar ainda
mais a indústria de games
O Estado deve ter um papel indutor do desenvolvimento
econômico. Para tanto, é preciso estar atento à realidade, projetar
cenários, reconhecer as possibilidades e propiciar condições. Por
isso, o programa GameRS foi criado, em julho de 2020, com o objetivo de apoiar a competitividade e inovatividade internacional da
indústria gaúcha de jogos eletrônicos.
O GameRS vai ao encontro de diretrizes do nosso governo:
inovação e estímulo às boas e novas ideias. E o momento requer
movimentos para que o Rio Grande do Sul se destaque ainda mais
em inovação, ciência e tecnologia, essenciais para a consolidação
de um Estado competitivo, comprometido com as suas potencialidades e focado no seu desenvolvimento.
Neste contexto, o pioneiro Guia de Diretrizes Estratégicas
GameRS 2022-2030 adquire grande relevância para sinalizar ao setor expectativas e possibilidades, tendo como premissa o estágio
atual da indústria de jogos eletrônicos no Estado, que se destaca
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entre as principais do país, é uma das que mais cresce dentro da
economia criativa e já se tornou referência para o setor.
A trajetória extremamente bem-sucedida contou com universidades e pesquisadores de ponta, parques tecnológicos acolhendo e incubando projetos promissores, empresas dinâmicas e
criativas e entidades de apoio, além de capital humano qualificado e entusiasmado para a nova economia. No planejamento realizado, identificou-se o que cada ator da cadeia produtiva pode
fazer para que o Rio Grande do Sul alcance uma melhor condição
competitiva.
Temos um diferencial, que é a qualidade das pessoas inseridas na indústria de jogos, um capital humano criativo e talentoso.
Ao Estado cabe criar condições para que eles, em sua maioria jovens, percebam condições para seguir atuando aqui, ampliando o
ecossistema e em prol do desenvolvimento baseado na inovação.
O programa GameRS é coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e desenvolvido em parceria com
as secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Educação (Seduc) e da Cultura (Sedac). Da ação orquestrada por elas, e
em sinergia com os agentes do setor, resultaram as diretrizes estratégicas expressas neste guia.
O objetivo é que a indústria dos jogos eletrônicos se desenvolva com seu maior potencial, e os indicadores se revelam alvissareiros. Em 2020, o faturamento do setor cresceu 100% no Estado.
Durante a pandemia, o mercado, que já era robusto, teve um grande impulso. E especialistas projetam que o mercado mundial de
games movimentará US$ 200 bilhões em 2023.
Com este guia, o governo identificou, na responsabilidade
de cada um, o que pode ser feito para construirmos o melhor ambiente de negócios, estimulando a cadeia de valor, a capacidade
competitiva e a inovação das empresas de games.
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Alsones Balestrin
Secretário de Inovação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul

Um marco para o setor de
games e para o RS!
Este documento foi elaborado com a contribuição de 19 instituições gaúchas, em apoio ao desenvolvimento tecnológico, pedagógico e inovador do setor de games.
Ele apresenta, pela primeira vez e de forma consolidada, o
entendimento do setor sobre seus sonhos e objetivos até 2030.
Identifica forças e fraquezas, oportunidades e ameaças,
avançando na consolidação de diretrizes e ações estratégicas capazes de sustentar a visão de futuro elaborada em conjunto com
as instituições de apoio ao setor de jogos eletrônicos.
Este documento propõe ações estratégicas de curto, médio
e longo prazos, articuladas e objetivas, cuja responsabilidade de
implantação procede de parcerias e ações orientadas para obter
resultados significativos.
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A mobilização das diversas secretarias de governo e entidades públicas e privadas demonstra o compromisso do Rio Grande
do Sul em se consolidar como referência no setor. Para a efetivação deste compromisso, foram definidos objetivos comuns para o
alinhamento das ações.
Como benefício, criou-se um espaço comum para que governo, entidades de games e universidades pudessem trabalhar
em conjunto, construindo projetos e ações que potencializem o
setor. A união de esforços das diversas entidades para construção
deste objetivo em comum é o que reacende nossa confiança em
um futuro promissor para o estado e para o setor de games.
O setor de jogos possui representatividade econômica global muito significativa, movimentando mais de 175,83 bilhões de
dólares em 2021¹. Temos um mercado brasileiro com mais de 140
milhões de jogadores e consumidores², o maior da América Latina.
É um setor de altíssima lucratividade e oportunidades de trabalho.
Hoje, o setor de games é apoiado pelo Estado porque, indubitavelmente, pode contribuir com nossa inovação e nosso desenvolvimento, pois emprega e dá oportunidade para jovens inovadores, posicionando pessoas qualificadas e em formação no centro
de uma estratégia de desenvolvimento. Ele congrega várias tecnologias portadoras do futuro que podem alavancar nossa economia e, por isso, o apoio ao setor visa a gerar desenvolvimento
econômico e social de impacto no RS.
É um setor com potencial de geração de valor muito importante em diversas áreas, como entretenimento, educação, cultura, inclusão social e, inclusive, no setor de comércio e serviços,
pelo tamanho do mercado global e pela qualificação das pessoas
que nele atuam. O RS construiu uma reputação muito positiva.
Nós queremos que essa visão cresça, que esses setores inovadores
prosperem em nosso estado e em nosso país.
Com um Programa Estratégico de Estado, cria-se um poderoso simbolismo do entendimento do valor deste setor ao desenvolvimento inovador da economia gaúcha. No momento em que
sinalizamos o apoio ao setor de games, mostramos que existe uma
1. Fonte: NewZoo Global Games Market Report, 2021
2. Fonte: Pesquisa Game Brasil 2020. Disponível em:
https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/. Acesso em: 30 maio 2022.
7

mudança de paradigma para essa nova economia. Uma economia
baseada no talento, no conhecimento, nos valores intangíveis que
vivenciamos nesta mudança global.
A indústria de games no Rio Grande do Sul amadureceu
muito, sustentando um crescimento expressivo e, em alguns anos,
exponencial. O Estado entra como articulador das muitas forças já
em movimento que apoiam o setor, firmando o compromisso do
RS com a nova economia, a economia criativa e a inovação através
do apoio às tecnologias portadoras de futuro. Assim, contribuímos
com a evolução de uma indústria que cresce globalmente, movimentando as pás da quádrupla hélice.
Agradeço, em especial, ao ex-governador Eduardo Leite,
pela confiança para a construção de uma pauta tão importante
para definir o futuro do Rio Grande do Sul, e ao governador Ranolfo Vieira Junior, por levá-la adiante. Também agradeço às mais de
35 mentes envolvidas neste e-book, que reúne as Diretrizes Estratégicas do setor, pela contribuição imensurável e pelo senso de
governança deste documento.
É assim, com a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento, que teremos um Rio Grande do Sul cada vez mais forte. Este documento é, com certeza, um marco dos grandes passos
que temos dado em conjunto.
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Depoimentos
Beatriz Araújo
Secretária da Cultura do Rio Grande do Sul

A inovação passa pela cultura e
a economia criativa gaúchas
Os jogos eletrônicos desenvolvidos no Rio Grande do Sul têm
encontrado seu espaço e afirmado seu protagonismo nos competitivos
cenários nacional e internacional. A partir de 2019, com o lançamento
do programa estratégico RS Criativo, a Secretaria de Estado da Cultura
(Sedac) passou a apoiar o setor de games, compreendendo sua crescente importância para a economia criativa gaúcha.
Mais de 8 mil empreendedores foram contemplados via RS Criativo com mentorias, palestras, oficinas e cursos sobre temas como modelagem de negócios, finanças e comunicação, entre outros. A articulação com órgãos do Estado, entidades associativas e parceiros do setor
privado foi fundamental para o êxito dessas iniciativas.
Através dos institutos de Música, Artes Cênicas, Visuais, Patrimônio, Livro e Audiovisual, a Sedac incentiva a inovação, a criatividade e a incorporação das contribuições tecnológicas pela comunidade
gaúcha. Nesse sentido, para fortalecer o setor de games no Estado, o
RS Criativo atua de forma transversal e integrada com o Pró-cultura –
Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais
– e o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), que também incorporaram
os jogos eletrônicos.
O Iecine, cuja missão é incentivar a produção, distribuição e exibição cinematográfica, vem ampliando sua atuação, que, agora, inclui
o universo dos games. Exemplo disso é o Edital Filma RS, que reúne,
no mesmo ambiente competitivo, realizadores de distintas linguagens.
Essa iniciativa inédita aponta novos caminhos para a produção simbólica em meio audiovisual. Inseridos no mundo dos jogos, personagens,
paisagens, cenários locais e regionais podem fazer parte de uma realidade global e possibilitar que as futuras gerações encontrem, no próprio território, sua identidade cultural e repertório de imagens.
A Sedac soma-se aos parceiros organizadores deste Guia, com
a certeza de que a indústria de jogos eletrônicos apresenta valioso potencial para contribuir também com a formação educativa e a afirma-

ção de nossos valores culturais.
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Edson Brum
Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Games: oportunidades para
promoção do desenvolvimento
O desafio de promover o desenvolvimento econômico exige articulação de esforços entre diferentes segmentos da administração pública e também da iniciativa privada. Não é de hoje,
a tecnologia tem sido uma importante ferramenta propulsora da
economia e, nesse contexto, a indústria brasileira de jogos digitais
tem mostrado o seu potencial. Durante a pandemia, tornou-se a
maior da América Latina e a 12ª no ranking mundial, de acordo
com pesquisa da Newzoo, empresa que analisa o setor, e divulgada durante o BIG Festival 2021 (Brazil’s Independent Games Festival). Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa de crescimento anual
da indústria de jogos digitais é de 13,5%.
Os números ilustram a importância do segmento da indústria criativa que mais cresce e já supera gigantes como o cinema e
a televisão. Articular os diferentes atores envolvidos nessa indústria é uma ação estratégica que vai fomentar o desenvolvimento
da cadeia produtiva, gerar emprego e renda para o Rio Grande do
Sul e para o país. O programa GamesRS tem essa responsabilidade
e, com este guia, vai promover mais investimento, mais produção
e mais resultados a longo prazo. Com planejamento e estratégia, o
Estado vai mostrar para os investidores como aproveitar as inúmeras oportunidades que esse mercado, em franca expansão, tem a
oferecer.
No âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, a SEDEC vem viabilizando
a troca de informações e o encontro de empresas com investidores. Através do Arranjo Produtivo Local dos Jogos Digitais, a pasta
acompanha o desenvolvimento do setor e acredita que ainda há
muita oportunidade a conquistar no mercado mundial.
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Otomar Vivian
Diretor de Planejamento do BRDE
Como um dos principais polos tecnológicos do país, o
ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul é reconhecido
por seu protagonismo. Isso porque carrega na sua essência essa
permanente inquietude diante de uma verdadeira e crescente
revolução tecnológica que estamos vivendo. É um modelo muito
singular que, ao reunir as empresas, a academia, investidores e o
setor público, tem dado certo!
Mas precisamos evoluir de maneira constante, pois muitos
são os desafios da chamada nova economia. Há um mercado que
precisa, numa velocidade que jamais imaginaríamos, de novas
soluções, de novos serviços e de muitos profissionais preparados. O
olhar estratégico do governador Eduardo Leite ao criar a Secretaria
da Inovação e propor a Lei Gaúcha da Inovação vai justamente
nesse sentido.
E logo nas primeiras tratativas das quais tive o privilégio de
participar para a concepção do programa GameRS, ainda como
chefe da Casa Civil do governo do Estado, percebi o quanto o
programa vislumbrava tudo isso. Todo um novo conceito de inovação
e com uma clara percepção de seu potencial em termos impacto
econômico e social. Sim, ninguém pode e deve desconhecer o
peso de um setor que, apenas em 2021, atraiu investimentos de
US$ 200 milhões.
Pois agora, como diretor do principal banco de fomento
da região Sul e muito pela determinação da colega diretora
Leany Lemos, vejo reforçada essa compreensão sobre a enorme
importância do GameRS. O BRDE apoia a inovação, é parceiro das
startups e incentiva projetos de formação de jovens para ingressar
no mercado de TI por uma questão estratégica: termos no nosso
estado empresas com protagonismo num mundo em permanente
evolução.
Inovar é o que nos move. E o GameRS significa uma
oportunidade que nos aproximará do futuro.
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Eduardo Müller
Coordenador do curso de Jogos Digitais da Feevale
A Universidade Feevale e o seu respectivo Curso de Tecnologia em Jogos Digitais saúdam o programa GameRS, considerando
esta iniciativa uma grande oportunidade de crescimento de nosso
mercado produtor de Jogos Digitais no Rio Grande do Sul. A oferta de editais de desenvolvimento de projetos, assim como o fomento para a instalação de laboratórios dentro das universidades
gaúchas, oportuniza uma relação entre o ensino e o empresariado
ainda mais sólida, o que fortalece a qualificação dos egressos dos
Cursos de Jogos Digitais, assim como os produtos e processos de
produção que aqui são desenvolvidos.
Os grupos de trabalho organizados pela equipe do programa GameRS, envolvendo todas as pontas da cadeia produtiva, gera
frutíferos resultados através da análise de dados, discussão sobre a
nossa realidade e o planejamento das ações futuras do setor, atribuindo um sentido de visão norteadora em que todos pensam de
forma coletiva, almejando o crescimento de nosso mercado.
Da mesma forma, tamanha organização fortalece a confiabilidade de investidores e publicadoras internacionais, que, cada
vez mais, enxergam as empresas do Rio Grande do Sul como potenciais parceiros de negócios. Visando à rentabilidade através de
produtos competitivos no âmbito mundial, a qualidade das imagens, sons e jogabilidade de nossos produtos classificam a imagem
do Estado como um dos principais centros de desenvolvimento
do país, tornando-se exemplo de inovação para todo o Brasil e para
o exterior.
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Profª Dra. Rossana Baptista Queiroz
Coordenadora do curso de Jogos Digitais da Unisinos
A Universidade, no cenário contemporâneo, integrada à
tecnocultura digital, interpreta a realidade como um articulado
sistema de relações, em que sociedade e tecnologia se tornam inseparavelmente entrelaçadas.
O Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais da Unisinos é o pioneiro do Brasil, tendo iniciado suas atividades em 2004
e formado sua primeira turma em 2007. Desde então, o curso vem
formando egressos que atuam em empresas de Jogos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo.
O programa GameRS alinha-se totalmente dentro do contexto do ecossistema de aprendizagem dos cursos superiores de
Tecnologia da Unisinos, uma vez que propõe ações que colocam
em contato os aprendizes diretamente com as empresas do estado, acelerando sua inserção no mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo nesta área que vem crescendo. Pode-se
destacar, ainda, que o estímulo ao diálogo entre a Universidade,
empresas e Governo, proporcionado pelo GT de Planejamento Estratégico, vem de encontro aos objetivos da instituição, é de conhecimento da Universidade e é visto como exemplar.
Por fim, através do através do Guia de Diretrizes do setor
para esta década, fomentado neste diálogo, servirá como um norteador para a formação de profissionais mais qualificados, atendendo, assim, às demandas atuais da indústria e acelerando o
crescimento do setor no Rio Grande do Sul.
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Éverton Vieira
Presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos
do Rio Grande do Sul (ADJogosRS)
Apesar de ganhar muito mais relevância nos últimos 5 anos,
a indústria de games no país já pode ser considerada uma jovem
com os seus 20 anos de idade. Agora mais madura e com uma
instabilidade financeira. Obviamente, muitos foram os responsáveis pela formação e crescimento desta indústria no Brasil. Mas é
inegável que o estado do RS teve um papel fundamental, acompanhando seu nascimento.
Podemos citar alguns marcos nesse caminho: a criação da
Southlogic, fundada em 1996; a Unisinos foi a primeira universidade com curso de games no Brasil em 2006; primeiro projeto de
game aprovado e financiado pela lei Rouanet em 2011; primeira
empresa a receber fundo de investimento nacional, Aquiris em
2016; a consolidação da comunidade de desenvolvedores de jogos,
a partir da primeira associação regional com ADJogosRS, em 2013.
Desde então, foram nove anos de um crescimento exponencial que ganha mais força agora, com a visibilidade que o setor
recebe a partir de 2020, com a fundação do primeiro programa de
games estadual do país: o GameRS. Este documento que você lê
é fruto de muitos anos de alinhamentos, reuniões e sincronia entre ADJogos e as secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia, da
Cultura, da Educação e do Desenvolvimento.
Uma indústria que consegue atingir um patamar sustentável, assim como uma visibilidade nacional e internacional, renova
suas ambições agora com o apoio do governo do Estado. Este é
representado por um time composto por profissionais altamente
competentes e engajados com o mesmo objetivo: tornar o RS uma
referência no desenvolvimento de jogos eletrônicos para o país e
para a América Latina, nos próximos oito anos.
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Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira
Secretária da Educação do Rio Grande do Sul
Ações que fomentem o interesse e o protagonismo de jovens devem sempre ser potencializadas e celebradas. O interesse
dos estudantes por temas relacionados à tecnologia, aos jogos digitais e ao universo virtual foi fortalecido no contexto de pandemia e a tendência é que a valorização e a utilização de tais recursos seja cada vez maior.
Ao mesmo tempo, desde antes da pandemia, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular Gaúcho
(RCG) traziam a ratificação da necessidade de desenvolvimento de
habilidades relacionadas à cultura digital e à compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais, que devem ser exploradas ao
longo de toda a educação básica.
Diante de tal contexto, o GameRS fortalece a implantação
de estratégias que fomentam estas competências e as aproxima
da realidade do setor e do mundo do trabalho, sendo uma fonte constante de conhecimento e estímulo ao crescimento profissional e pessoal de professores e alunos. Projetos inovadores e
inclusivos como este ampliam o rol de oportunidades a que os estudantes gaúchos têm acesso e são parte integrante das ações
educacionais utilizadas para apoiar o desenvolvimento pleno dos
jovens, além de oportunizar uma porta de entrada para um setor
em ascensão, que depende diretamente do empenho e capacitação destes alunos, os quais serão responsáveis pela continuidade
desta trajetória de sucesso.
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O ECOSSISTEMA DO SETOR
GAMES NO RS
Histórico

do setor de games no

RS

O mercado de games é o maior e o que mais cresce em faturamento e produção dentro da indústria criativa e de entretenimento mundial.
Essa indústria global vem superando, desde 2003, o cinema, a música e a
televisão somados. Em 2021, o mercado global de games representou uma
movimentação de US$ 175,83 bilhões. O Brasil é o líder na América Latina
e o 13º maior mercado gamer no mundo1. De 2014 até 2018, o número de
empresas desenvolvedoras de jogos cresceu 164% no país, saindo de 142
para 375, gerando emprego para 2,7 mil pessoas2. Em 2020, o Brasil exportou mais de US$ 53 milhões em games, com faturamento total de US$ 2,18
bilhões em receita3. O país é o 3º maior mercado consumidor de games do
mundo, perdendo apenas para China e os Estados Unidos. Com mais de
70% da população adepta aos games4, a expectativa é de que estes números continuem crescendo.

Mercado mundial movimenta de 175.83 bilhões
de dólares
Brasil é o 13º maior mercado gamer no mundo
3º maior mercado consumidor de games do
mundo
O Rio Grande do Sul é um dos estados pioneiros na produção de jogos
digitais no Brasil e atualmente é um polo de referência nacional na indústria de desenvolvimento de games. Uma indústria que se originou no estado em 1996, através da fundação da primeira empresa desenvolvedora de
17

jogos, a Southlogic Studios, que, já em 2004, faturou seu primeiro milhão
de reais, sendo a primeira empresa gaúcha do setor a atingir esse marco. A
Southlogic conquistou parcerias com a Sony e outras grandes marcas, e foi
adquirida, em 2008, pela Ubisoft. Em 2014, outra gigante do estado, a Aquiris
Games Studio, recebeu um aporte do fundo CRP empreendedor, através de
articulação do Badesul e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Rio Grande do Sul (SEBRAE-RS), sinalizando a confiança do setor financeiro no setor de jogos eletrônicos gaúcho.
O Rio Grande do Sul também é destaque na formação, com atualmente oito universidades com cursos na área. A primeira graduação tecnológica
em jogos eletrônicos do Brasil foi fundada em São Leopoldo - RS, no ano de
2004, pela Unisinos. Em 2008, a Feevale fundou o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais. Com o objetivo de formar recursos humanos ainda
mais qualificados para atuar nessa indústria emergente, em 2010 a PUCRS
lançou o primeiro curso de especialização (pós-graduação) em Desenvolvimento de Jogos Digitais do estado. Em 2012, foi a vez da Uniritter lançar sua
graduação e, em 2014, houve o lançamento do primeiro Mestrado em Jogos
do RS, pela Feevale.
No ano de 2012, em evento promovido pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, 13 empresas decidiram fundar a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul (ADJogosRS), formalizada em
2013. A ADJogosRS é associação construída com a finalidade de promover
a indústria gaúcha de desenvolvimento de jogos digitais. Em 2015, fundou
seu primeiro Arranjo Produtivo Local (APL) de games do país. A associação
venceu dois editais estaduais, promovidos pela AGDI (Agência Gaúcha de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento), hoje Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), sendo um edital de governança, estruturação do
APL, e outro com foco na capacitação das empresas da associação.
Desde então, a ADJogosRS estabeleceu parceria com o SEBRAE-RS,
inicialmente focada em apoio à participação das empresas da associação
em feiras e eventos nacionais e internacionais. Desde 2016, o SEBRAE-RS
apoiou a participação de algumas empresas gaúchas na GamesCon, GDC e
Big Festival. Em 2021, adicionou-se ao portfólio de feiras apoiadas a MipCom.
Esta parceria evoluiu para um programa de mentorias e, em 2017, toma um
18

Investimento em participação de eventos:
2018

2019

2020

investido pelo
governo

investido pelo
governo

investido pelo
governo

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$ 14.000,00

Retorno do
investimento

Retorno do
investimento

Retorno do
investimento

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 750.000,00

Taxa de retorno

Taxa de retorno

Taxa de retorno

20x

33x

53x

Fonte: ADjogosRS. Retorno do investimento calculado a partir dos negócios gerados a
partir da participação das empresas gaúchas nas feiras apoiadas pela SEDEC e SEBRAE-RS

novo rumo com o lançamento do projeto “Global Games”, focado na internacionalização das empresas da Associação. A partir de 2018, as empresas do
setor contaram com apoio financeiro à participação em feiras internacionais
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (antiga SEDETUR/
SDECT, atual SEDEC) do Governo do Estado em parceria com o projeto da
Apex “Brazil Games”. Em 2018 tivemos a 1ª delegação internacional do Estado para a GamesCon. A partir de 2018, com o apoio dessas iniciativas de internacionalização, as empresas gaúchas começaram a experienciar um pico
de faturamento.
Em 2014, a ADJogos criou o primeiro evento de games do RS, o Dash
Games, que foi realizado nos anos de 2014, 2016 e 2018, em uma realização
da ADJogosRS e APL Jogos, correalização do SEBRAE-RS e do Governo do
RS. Com o intuito de estimular a indústria de jogos, estes eventos trouxeram
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compradores, empresas e palestrantes internacionais do setor de jogos eletrônicos ao estado do Rio Grande do Sul. O setor conta, atualmente, com 40
empresas, das quais 37 são associadas à ADJogosRS, e o setor no Rio Grande
do Sul faturou, em 2021, R$ 78,5 milhões5.
Todo esse contexto propiciou visibilidade ao setor no RS, culminando,
em 2020, no lançamento do Programa Estratégico de Governo GameRS, por
meio do Decreto nº 55.359, de 9 de julho de 2020. O Programa GameRS é
coordenado pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e operacionalizado através de um Comitê Gestor formado pela Secretaria da Cultura
(SEDAC), Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e Secretaria da
Educação (SEDUC). Diversas são as ações de apoio ao setor que são desenvolvidas por estas secretarias.
Em 2019, a SEDAC lançou o Edital Movimento, de R$ 3 milhões, que
contemplou dois projetos de games que visam a promover a cultura gaúcha,
com cotas de R$ 100 mil e R$ 25 mil. Em 2020, a SICT lançou o Edital Techfuturo, com espaço para os games, que recebeu oito propostas do setor. Em
2021, a SEDEC lançou o Edital de APLS, no valor de R$ 200 mil. Através do
Programa GameRS, em 2021, a SICT apoiou, por meio de edital, a implementação de dois laboratórios de testagem de qualidade em jogos eletrônicos,
no valor de R$ 808 mil. Os laboratórios serão instalados na Feevale e na UCS,
até julho de 2023. Em 2022, a SEDAC lançou R$ 2 milhões em cotas específicas para desenvolvimento e finalização de games, através de seu Edital FAC
Filma. Em 2022, a SICT lançou o edital de projetos de apoio ao setor de games, no valor de R$ 934 mil.

1.

NewZoo Global Games Market Report, 2021. Disponível em: https://newzoo.com/insights/trendreports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version/
2. SAKUDA, Luiz Ojima; FORTIM, Ivelise (Orgs.). II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais.
Brasília: Ministério da Cultura, 2018.
3. NewZoo Global Games Market Report, 2021. Disponível em: https://newzoo.com/insights/trendreports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version/
4. Pesquisa Game Brasil 2021. Disponível em: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/
5. Relatório Anual do Mercado de Games no Rio Grande do Sul - 2021. Disponível em: https://
adjogosrs.com.br/releases/relatorio-anual-do-mercado-de-games-no-rio-grande-do-sul---2021/27/
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Edital - ano

Edital/ano
Editais AGDI de
APLs (2015)

Investimento

Objetivo

Dois editais de
R$ 150 mil cada

Seleção de Arranjos Produtivos
Locais (APLs) para receber
apoio do governo do Estado
para ações de governança,
estimulando a autoorganização de empresas,
trabalhadores e instituições
em APLs, com governança
participativa, coordenação
das ações coletivas e plano de
desenvolvimento próprio.

Edital SEDAC FAC
Movimento (2019)

R$ 3 milhões

Apoiar projetos relacionados
a uma ou mais áreas e
segmentos que movimentem
a produção cultural do Estado.
Os projetos podem trabalhar
a produção, a criação autoral
de bens e serviços culturais
e também a circulação de
atividades, de festivais.

Edital SICT
Techfuturo (2020)

R$ 5,6 milhões

Facilitar a interlocução entre
academia, empresas e startups
para o desenvolvimento
de projetos de inovação
contemplando tecnologias
portadoras de futuro, entre
elas, os games.

Edital SICT
Techfuturo (2021)

R$ 9,8 milhões

Facilitar a interlocução entre
academia, empresas e startups
para o desenvolvimento
de projetos de inovação
contemplando tecnologias
portadoras de futuro, entre
elas, os games. 01 projeto de
games aprovado.

Edital SEDEC APL
(2021)

R$ 200 mil

Implementar o Projeto
Promoção e Desenvolvimento
dos APLS, que integra o
Programa RS Competitivo
no que se refere a promover
a formação, a educação e
a capacitação técnica para
cooperação e autogestão dos
APLs selecionados.
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Edital - ano

Edital/ano

Investimento

Edital SICT GameRS R$ 808 mil
de Laboratório
de Testagem de
Qualidade em
Jogos Eletrônicos
(2021)

Edital SEDAC FAC
filma (2022)

R$ 12 milhões ao
total, com R$ 2
milhões dedicados
aos games

Edital GameRS
R$ 934 mil
SICT Projetos de
Desenvolvimento
do setor de games
(2022)
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Objetivo
Apoio à implementação de
dois laboratórios de testagem
de qualidade em jogos
eletrônicos.

Investimento em projetos
culturais que realizem o
desenvolvimento, a produção
ou a finalização de obras
audiovisuais, inclusive jogos
eletrônicos.

Apoio a projetos de
desenvolvimento do setor de
jogos eletrônicos, com base
nos 5 objetivos do programa
GameRS: Desenvolvimento
da indústria; Capacitação de
recursos humanos; Acesso
a financiamentos; Geração
de ambientes de negócios;
e Ampliação de políticas de
demandas.

Edital - ano

Atores
SICT

SEDAC

Ações de política pública atualmente
em vigor em apoio ao setor de games
Edital Lab QA - R$ 808 mil (2021); Edital Projetos - R$ 934 mil
(2022); Alinhamento aos programas Techfuturo e Educar para
Inovar; Coordenação dos Grupos de Trabalho.

Edital FAC Filma RS - R$ 12 milhões (2022); RS Criativo; Inclusão dos games na Lei do Audiovisual gaúcho; LIC ICMS.

Programa de apoio a feiras; Programa de APLs.

SEDEC
Inclusão dos games nas escolas públicas do Estado.

SEDUC

ADJogos-RS

Mobilização dos associados; Divulgação de oportunidades;
Mentoria nas empresas; Diálogos estratégicos com atores
apoiadores do setor.

SEBRAE-RS

Capacitações em empreendedorismo e gestão; Capacitação
em QA; Capacitação em apoio à internacionalização; Acesso a
mercados; Palestras de atualização.

BRDE

BADESUL

Instituto
Caldeira

BRDE Labs; BRDE Inova - FINEP; Carteira de clientes; Agente
financeiro do fundo setorial do audiovisual - FSA/ANCINE.

Abertura para financiamentos; Linha de crédito Badesul
Startups; Acesso a fundos de investimento: Criatec 4, FIP Anjo;
Editais de subvenção econômica: Centelha e Tecnova.

Inclusão dos games no circuito educacional do Instituto;
Conexão das empresas de games aos diferentes setores já
presentes no Instituto para oportunidades de negócio e
compartilhamento de conhecimento.
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Números

do setor

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

R$75,8

Milhões

65,7
32,5
21,2
20
8,4
6,5
4,1
3,2

ALE-AUS-CHI
EUA-ISR-JAP
NOR-PER-POL
POR-SUI-UK
Crescimento:

39%

em relação a 2020

14
Premiações

Prestações de serviço

Games próprios lançados

103

45

Indicações a prêmios

Novos empregos

29

777
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Faturamento

2021

31 mobile,
6 no VR,
5 no console
3 no PC

Crescimento:

51%

Atores

Universidades
•

Unisinos (São Leopoldo) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2004)

•

FEEVALE (Novo Hamburgo) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2008)

•

PUCRS (Porto Alegre) - Especialização em Des. de Jogos Digitais (2010)

•

Uniritter (Porto Alegre) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2012)

•

SENAC-RS (Porto Alegre) Tecnólogo em Programação de Jogos Digitais (2016-2021)

•

FADERGS (Porto Alegre) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2016)

•

UFN (Santa Maria) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2017)

•

UCS (Caxias do Sul) - Tecnólogo em Jogos Digitais (2019)
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Empresas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aoca Game Lab (Porto Alegre)
Aquiris (Porto Alegre)
Aurea Games Studio (Caxias do Sul)
Beta2 (Porto Alegre)
Big Moxi Games (Porto Alegre)
Blu Apps(Porto Alegre)
Bugio Software (Porto Alegre)
Burning Goat Studios (Porto Alegre)
Canvas Games (Porto Alegre)
Clap Clap Games (Porto Alegre)
Cute Army (Porto Alegre)
Druzina Content (Porto Alegre)
Epopeia Games (Porto Alegre)
Forty Giants (Porto Alegre)
Hammerfist Studio (Porto Alegre)
Hermit Crab Game Studio (Porto Alegre)
Hike-a-tale (Caxias do Sul)
Historic Games (Porto Alegre)
Hyper Dive (Porto Alegre)
Ideia à vista (Porto Alegre)
Imgnation (Santa Maria)
Izyplay (Pelotas)
Kreativitas Studio: Games (Esteio)
Loomiarts (São Leopoldo)
MadCat (Gramado)
Mr. Dev Studios (Porto Alegre)
Napalm (Porto Alegre)
Núcleo Sistemas (Caxias do Sul)
Painful Smile (Porto Alegre)
Radioativa Game Sounds (Porto Alegre)
Rockhead Studios (Porto Alegre)
SouthBox Studio (Passo Fundo)
Studio Prima Materia (Porto Alegre)
Time Galleon Studio (Porto AleWgre)
Unlight (Porto Alegre)
Wondernaut Studio (Porto Alegre)
Zeeppo Games (Porto Alegre)
Zodíaco Games (Farroupilha)
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CASOS DE SUCESSO por
Com o objetivo de evidenciar algumas empresas gaúchas com
trajetórias de sucesso e contribuir para a construção do panorama
do setor no Rio Grande do Sul, a ADJogosRS destaca alguns casos de
sucesso. Eles estão listados abaixo, com uma justificativa que reforça
a pujança do setor gaúcho.
AQUIRIS GAME STUDIO:
sucesso multiplataforma
Sediada em Porto Alegre, a AQUIRIS Game
Studio é a maior empresa de games do Rio
Grande do Sul, com uma equipe de quase
200 pessoas. Produzindo jogos para uma
ampla variedade de plataformas como PC,
consoles e dispositivos móveis, a Aquiris é
conhecida por seus jogos Wonderbox: The
Adventure Maker; a franquia de corridas
arcade aclamada pela crítica, Horizon Chase; e o F2P mobile Looney Tunes: World of
Mayhem. Já firmou co-produções com parceiros como o Cartoon Network, a Rede Globo e com a Apple Arcade. Foi a primeira empresa de games da América Latina a receber
investimento da Epic Games, publisher responsável pelo sucesso global Fortnite.

ROCKHEAD GAMES:
sucesso em transmídia
A Rockhead Games foi fundada em
2010, pelos mesmos fundadores da Southlogic, primeira empresa de games do RS. Com
uma equipe de 13 profissionais, a Rockhead
é um caso de sucesso de ações transmídia,
com lançamento coordenado de seus games
com outras mídias do tipo revistas em quadrinhos, episódios em 3D e tirinhas animadas 2D. Com consumidores nos EUA, Brasil,
México, Canadá, Reino Unido, Alemanha e
Arábia Saudita, a sua franquia Starlit possui 4
jogos e 20 milhões de downloads.
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IZYPLAY:
sucesso na categoria mobile
A Izyplay, fundada em 2010, possui uma equipe de 27 profissionais distribuídos pelo país,
através do modelo de trabalho remoto. Com
mais de 20 milhões de downloads em seus
games, tem foco no estilo free to play e é pioneira e referência nacional em Hyper e Hybrid
Casual Games. A principal característica dos
games Hybrid Casual é a preocupação de
atingir uma gama bastante diversificada de
jogadores, ao mesmo tempo em que oferece
uma mecânica mais profunda, sem perder a
simplicidade e facilidade de aprendizagem.

EPOPEIA:
sucesso na Android TV
Fundada em 2010, a Epopeia trabalha com
uma equipe de 11 pessoas. É focada em
co-produções, lançando jogos em conjunto
com parceiros e obtendo receitas através
dessas parcerias, para além da prestação de
serviços de estilo outsourcing. Possui games
para Android TV e PC, com cerca de dois milhões de jogadores. Com consumidores no
Reino Unido, Alemanha, Brasil, Suíça e Estados Unidos, seu jogo Mega Monster Park
está em 1º Lugar na Android TV, desde 31 de
outubro de 2020.

HERMIT CRAB GAME STUDIO:
sucesso em licenciamento de marcas
Desenvolvendo games para grandes marcas
do mundo esportivo desde 2016, o Hermit
Crab Game Studio conta hoje com uma equipe de mais de 30 profissionais. Sendo a segunda empresa do setor que mais fatura no
Rio Grande do Sul, atua com licenciamento,
desenvolvimento e publicação. Seu game do
Paris Saint-Germain possui mais de 2,5 milhões de downloads. Além do clube francês, o
estúdio também desenvolve os jogos oficiais
de Arsenal, Manchester City e Benfica, além
de uma parceria anunciada com The Sandbox,
onde terá uma terra exclusiva no metaverso,
ao lado de outras grandes marcas.
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PROGRAMA
GAMERS
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PROGRAMA GAMERS
Processo

de

Construção

O rico contexto do setor de games no Rio Grande do Sul levou à articulação, em dezembro de 2019, de uma equipe de representantes das Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia, da Cultura e do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, e da ADJogosRS junto de empresas do setor, para
apresentação das potencialidades, gargalos e planos de desenvolvimento
do setor ao então governador do Estado, Eduardo Leite.
Em um processo aberto de construção, a SICT coordenou as conversas
entre pares, construindo um mapa de contexto. Foram levantados números
do setor, as fraquezas e ameaças, analisados os contextos global, nacional e
local, bem como mapeadas as ações então realizadas pelo Governo, relativamente às políticas para o setor, no mundo e no Brasil.
A partir desta articulação, e atento a este espaço cuja pujança econômica atrai os olhares de atores de todo o mundo, o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul lançou, através do decreto nº 55.359 de 9 de julho de 2020, o
Programa GameRS. A construção do decreto ocorreu de forma colaborativa,
envolvendo diversos atores.
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Apresentação

do programa

Coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), em parceria com as Secretarias da Cultura (SEDAC), da
Educação (SEDUC) e do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), o
Programa GameRS nasce em um esforço comum entre diversos
atores, elaborado a partir de demandas do setor e contando com
a validação de todos agentes envolvidos.

Em relação à pauta da inovação, os games transcendem o lazer, são utilizados como ferramentas de
aprendizagem (inclusive profissional), servindo de
apoio às ações educacionais. Os jogos desenvolvem
o raciocínio lógico, a inter-relação de assuntos e o
ensino da cultura do trabalho coletivo e cooperativo. Os games criam um ambiente de aprendizado
constante, uma vez que os resultados são rápidos e
instigam cada vez mais a curiosidade. Os jogos eletrônicos também contribuem com a fluência digital,
através do contato direto com a tecnologia. Ainda, a
produção de games congrega variadas áreas de conhecimento, como programação, design, produção
audiovisual e marketing, possibilitando maior interação entre os profissionais e empresas da economia
criativa. Estes potenciais, somados ao sucesso econômico do setor, fazem com que os games ganhem
destaque na estratégia de renovação tecnológica de
inúmeros países.
O GameRS representa uma oportunidade ao RS de fortalecer
sua atuação no contexto global de sucesso do setor de games. O
benefício é a criação de um espaço comum para que governo, em32

presas, entidades e universidades possam trabalhar em conjunto,
construindo ações que potencializam o desenvolvimento do setor.
A união de esforços das diversas entidades para construção deste
objetivo comum é o fator central a impulsionar o sucesso do programa.

Objetivos do programa GameRS
EMPRESAS:
desenvolvimento
da industria

SETOR PÚBLICO:
ampliação das
políticas de
demanda

CONHECIMENTO:
capacitação
de recursos
humanos

Eixos

REDE:
geração
de ambientes
de negócios

RECURSOS:
acesso a
financiamentos

Objetivo geral
Contribuir para o desenvolvimento do setor de games, visando ao fortalecimento econômico e social, por meio de ações que estimulem a cadeia
de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas para gerar
um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento sustentável, aumentando o emprego e a renda, proporcionando maior visibilidade nacional e internacional e tornando o RS referência no setor.
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Decreto
O Decreto nº 55.359 de 9 de julho de 2020 institui o Programa de
Games/RS, no âmbito das ações voltadas à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica.
O Programa de Games/RS é caracterizado pela transversalidade e pelo
alinhamento com outras iniciativas já desenvolvidas pela administração
pública estadual e tem a sua execução coordenada pela SICT.

O Decreto, por meio de seu Art. 3º, estabelece os
objetivos do Programa de Games/RS, conforme:
I – contribuir para o desenvolvimento da indústria gaúcha de “games”,
visando ser competitiva e inovadora;
II – estimular a capacitação de recursos humanos para criar, gerenciar
e operar empresas de classe mundial;
III - estimular o acesso a fontes de financiamento que possibilitem o
crescimento das empresas e a competitividade nacional e internacional;
IV – estimular a geração de ambientes de negócios que propiciem o
desenvolvimento sustentado; e
V- contribuir para o aprimoramento de políticas de demanda: o poder
público como indutor do consumo público e privado.

Através do Art. 4º, se estabelece a estrutura
institucional do Programa:
I- Comitê Gestor; e
II- Grupos de Trabalho.
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Comitê Gestor
Através dos Art. 4º e 5º do Decreto que institui o Programa, estabelece-se que o Comitê Gestor responderá pela definição de políticas, de diretrizes
e de prioridades do Programa de Games/RS, e será composto por um representante titular e respectivo suplente dos seguintes órgãos, indicados pelos
respectivos Titulares das Pastas:
I - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;
II - Secretaria da Educação;
III – Secretaria de Desenvolvimento Econômico; e
IV – Secretaria da Cultura.
Além da definição das políticas, diretrizes e prioridades, o Comitê Gestor do programa fica responsável por elaborar e aprovar o seu Regimento
Interno; elaborar o planejamento estratégico do Programa; supervisionar a
gestão dos projetos e das ações decorrentes do planejamento estratégico,
conforme responsabilidades definidas; e aprovar a constituição dos Grupos
de Trabalho e a designação dos respectivos integrantes, bem como definir
as áreas de atuação dos mesmos e homologar os relatórios apresentados. A
fim de definir a operação do comitê, publica-se, em 1º de Outubro de 2021, no
DOE-RS, o Regimento Interno do Comitê Gestor.
Do Art. 4º do Decreto de instituição do Programa GameRS, estabelece-se a figura dos Grupos de Trabalho. Sobre estes, o Regimento Interno declara que têm por objetivo estudar, subsidiar, dar parecer, elaborar minutas de
resoluções e fazer proposições sobre os assuntos que lhe forem encaminhados pelo Comitê Gestor. Os Grupos de Trabalho são instituídos pelo Comitê
Gestor e sua competência, composição, coordenação e prazo dos Grupos de
Trabalho são determinadas pelo Comitê Gestor no ato da sua instituição.
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ONDE
QUEREMOS
CHEGAR
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Grupo de Trabalho
de Planejamento Estratégico
do Setor
Com vistas à articulação de competências dos diversos atores que
apoiam o desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos no Estado do Rio
Grande do Sul e através de deliberação do Comitê Gestor do Programa GameRS, foi definida a criação de um Grupo de Trabalho (GT) com objetivo de
desenvolver o planejamento estratégico do Programa e do setor de jogos
eletrônicos do Estado do RS, considerando um intervalo de 10 anos.
Foram convidados a compor este grupo representantes do governo,
através das Secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico, da Cultura, da Educação, e do Esporte e Lazer; representantes das empresas gaúchas do setor, bem como da Associação de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos do RS (ADJogosRS); das Universidades com
cursos na área; Bancos de desenvolvimento como o BRDE e o Badesul; e
outras entidades que apoiam o setor, como o SEBRAE-RS.
Optou-se por atingir o objetivo de desenvolver o planejamento estratégico do programa e do setor de jogos eletrônicos do Estado do RS através
de um processo de mediação, coordenado pela SICT, realizado em 5 etapas.

37

Etapas
Entrevistas
individuais
16 entrevistas com objetivo de mapear a matriz
SWOT e visão estratégica de futuro do setor.

do processo

1º Encontro
do GT
Encontro virtual
com 35 atores de 19
instituições, visando a construir uma
visão compartilhada
do setor, através da
análise da matriz
SWOT, analisando
as políticas públicas
mundiais, o setor no
Brasil e no RS.

Construção e
validação do
relatório
Desenvolvimento
do Guia de
Diretrizes Estratégicas
2022-2030

Elaboração do guia
com o objetivo de
consolidar as diretrizes e ações estratégicas capazes de
sustentar a visão
compartilhada dos
sonhos do setor.

Elaboração e validação do relatório dos
encontros de planejamento estratégico
pelo Comitê Gestor.
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1UP

2º Encontro
do GT
Encontro virtual
com objetivo de
construir os sonhos
comuns para os
próximos 10 para o
setor de games no
RS, operacionalizando-os e construindo
a carteira de projetos estratégicos.

Highlights dos encontros
Israel Mendes defendeu o foco no Game design, declarando que “o
game designer está para o jogo assim como o roteirista está para o cinema”.
Israel ainda manifestou acreditar que, no RS, “temos a tempestade perfeita”,
com várias empresas de expressão mundial junto a universidades de renome, cases relevantes, uma associação empresarial muito bem desenvolvida
e o apoio do Governo.
Segundo Pedro Zambon, entender o ecossistema, sua maturidade e
gargalos é fundamental para formular a política pública mais adequada para
cada contexto. Pedro ainda destacou a maturidade do cluster gaúcho de games, representado na figura da ADJogosRS, como o mais avançado do país.
Ivan Sendin, da ADJogosRS, buscando responder à pergunta: “como
fomentar o mercado de games no RS?”, respondeu com 4 eixos de ação
principais:
I - suporte às empresas;
II - fomento ao lançamento de produtos (games);
III - apoio à inserção de produtos no mercado;
IV - crescimento da oferta de mão-de-obra.
A ADJogosRS reforçou, ainda, que com frequência muitas vagas das
empresas gaúchas do setor acabam não sendo preenchidas. Há continuamente oportunidade para novos talentos.
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Matriz swot do setor
de Games no RS
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No momento de identificação da matriz SWOT, que analisa as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do setor, verificou-se o grau
de relevância de cada uma dessas percepções através de votação.
Destacam-se, com elevada relevância, as iniciativas de capacitação de recursos humanos, com 31 votos, seguidas das de desenvolvimento das empresas,
com 14 votos, de comunicação e ampliação das políticas de demanda, de
acesso a financiamentos do governo, das universidades, e de mobilização da
sociedade civil.

Grau de relevância de Ações

31 VOTOS
Recursos
Humanos

14 VOTOS
Desenvolvimento
de empresas

11 VOTOS
Comunicação/
Governo

8 VOTOS
Universidade

5 votos
Sociedade

4 votos
Setor de games
ADJOGOS
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Sonhos

construídos

A partir do entendimento compartilhado de nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, construímos em grupo os sonhos
para o setor de games no RS nos próximos 10 anos:

Sonhos de curto prazo

Desenvolvimento de jogos ser reconhecido
como carreira promissora. Expandir a capacitação de ensino dos games para o ensino
fundamental e médio (conceitos básicos e
exercício lógico-artístico). Reconhecimento da
sociedade para engajar futuros profissionais
na indústria. Formar bons profissionais nas
principais áreas de desenvolvimento de games.

Normalizar os games na sociedade, enquanto cultura, com políticas públicas de
apoio e visibilidade da potencial carreira.
Dar atenção ao Game design. Políticas
públicas para que o estado seja atraente
para que empresas de pequeno/médio
porte tragam seus CNPJs e o RS se torne
o grande hub de IPs da América Latina.
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Sonhos de
médio prazo

Sonhos longo prazo

Ser referência em bons games/franquias,
grandes profissionais, empresas de sucesso e
um ecossistema que seja estudado em outros
lugares. Ser um ecossistema com uma identidade global, clara e atraente. O RS ser reconhecido como uma referência da Indústria
Criativa global potencializado pela qualidade,
criatividade e Inovação do segmento de games.

Projetos 2022-2030
A partir do mapeamento conjunto dos sonhos, dos atores, das ameaças e oportunidades, atingimos o momento de desenhar um quadro dos
projetos estratégicos de apoio ao setor. Catalogamos os projetos já em andamento, juntamente aos possibilitados no curto, médio e longo prazos. Vinculamos estes projetos aos eixos do Programa, conforme acima definido. Por
fim, vinculamos estes projetos aos atores envolvidos para sua realização. Assim, foi possível tangibilizar os sonhos e definir os esforços necessários para
alcançá-los.
Unindo os direcionadores estratégicos estabelecidos no decreto que
criou o programa GameRS, aos sonhos e oportunidades mapeadas nos encontros do GT, estabeleceram-se eixos de atuação e, vinculados a estes, projetos de apoio ao setor.
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Eixo do Conhecimento: Capacitação
de Recursos Humanos
Projetos que visam à qualificação de recursos humanos do setor
para a gestão de empresas, planejamento estratégico, produção técnica
e artística de games, bem como para inserção de mercado e marketing.
Também projetos que fomentam o diálogo entre entidades formadoras
e empresas para o ajuste da oferta e demanda de profissionais, visando a
apoiar a empregabilidade, como:
•

Desenvolvimento e divulgação de pesquisas, estudos e cases;

•

Inclusão dos games no ensino público;

•

Promoção de ações de games em eventos de educação, inovação
e cultura.

Eixo das Empresas: Desenvolvimento da Indústria
Projetos que visam ao desenvolvimento do empreendedorismo e da indústria de games, através de ações de mentoria, internacionalização e acesso a grandes players e mercados, como:
•

Apoio à participação em feiras e missões;

•

Mentoria às empresas e promoção de diálogos estratégicos do setor;

•

Ações de acesso a mercado através de capacitações.
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Eixo do Setor Público: Ampliação das
Políticas de Demanda
Projetos que visam à mobilização e sensibilização de atores, à indução do
consumo público e privado, bem como à solução de problemas públicos de setores
estratégicos, como:
•

Promoção de eventos de games;

•

Realização de concursos e editais de serious games;

•

Incorporação de Games em equipamentos culturais.

Eixo dos Recursos: Acesso a Financiamentos
Projetos que visam ao desenvolvimento de políticas públicas de incentivo,
bem como à difusão de oportunidades e articulação de recursos para apoio ao setor, como:
•

Inclusão de projetos de games na Lei de Incentivo à Cultura;

•

Estabelecimento de um fundo privado de fomento e de uma política de
reinvestimentos estadual;

•

Fundação de um comitê de fomento.

Eixo da Rede: Geração de Ambientes de Negócio
Projetos que visam ao fortalecimento do ecossistema de games, promovendo ações cooperativas, o diálogo e a interação com outros setores criativos, como:
•

Implementação de Laboratório de Testagem de Qualidade de games;

•

Promoção de diálogos e projetos com outros setores da economia criativa;

•

Formação de um cluster de games no Estado.
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CONCLUSAO
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Os passos dados neste movimento de articulação e planejamento foram fundamentais para a consolidação de uma visão
compartilhada da situação e dos sonhos do setor, entre os diversos
atores que nele atuam. Criou-se a oportunidade de interação direta
e síncrona entre 19 diferentes instituições, o que aprofundou significativamente a sensação de pertencimento, gerência e influência
destes atores sobre o futuro do setor de jogos eletrônicos no estado
do Rio Grande do Sul. Ainda, possibilitou relevante acréscimo de conhecimento para os 35 atores envolvidos, dada a extensa troca de
percepções e informações, que vai além da experiência de construção das diretrizes estratégicas, fortalecendo as relações do ecossistema de games gaúcho.
A consolidação deste movimento em um Guia de Diretrizes
Estratégicas do setor, com perspectiva de 2022 a 2030, é um marco
dos esforços despendidos ao longo dos últimos anos por tantos e
diversos atores, a fim de apoiar o desenvolvimento deste setor no
estado gaúcho. Tendo sido definido como um Programa Estratégico
de Governo, e nascido já de forma transversal e colaborativa, o Programa GameRS demonstra o compromisso do governo do Estado
em tornar o setor uma referência para o Brasil e para o mundo. Este
documento objetiva servir de base para a continuação, bem como
para o estabelecimento de novas políticas públicas gaúchas para
o setor. Este material também busca servir de inspiração a outros
estados e países para articular, de maneira coordenada, um movimento da quádrupla hélice, em apoio a seus setores estratégicos.
A fim de tangibilizar o esforço empenhado no movimento
que originou este guia, alinhado ao desdobramento da estratégia,
foi desenvolvido um portfólio de projetos, distribuídos nos cinco eixos de atuação do Programa. A gestão deste portfólio ficou a cargo
da coordenação do Programa GameRS, e, para dar suporte, foram
constituídos dois Grupos de Trabalho responsáveis por operaciona-
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lizar os projetos desenhados neste planejamento. O Comitê Gestor
do Programa acompanha a operação desses grupos. Estes novos
Grupos de Trabalho, um com foco nas ações de Capacitação e outro
com foco nas ações dos demais eixos, contam com representantes de todas instituições aqui envolvidas. Através do envolvimento
contínuo dessas 19 instituições, o setor de games do Estado do Rio
Grande do Sul está mobilizado para seu desenvolvimento.
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EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
Protocolo: 2020000445839
DECRETO Nº 55.359, DE 9 DE JULHO DE 2020.
Institui Programa de Games/RS, no âmbito das ações voltadas à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos
V e VII, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído Programa de Games/RS, no âmbito das ações voltadas à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica, de conformidade com a Lei nº 13.196, de 13 de julho de 2009.
Parágrafo único. O Programa de Games/RS será caracterizado pela transversalidade e pelo alinhamento com
outras iniciativas já desenvolvidas pela administração pública estadual e terá a sua execução coordenada pela Secretaria de
Inovação, Ciência e Tecnologia - SICT, à qual caberá:
I – responder pela articulação, supervisão e avaliação do Programa;
II - coordenar as ações institucionais necessárias; e
III - praticar os atos administrativos necessários à implementação das atividades.
Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I –“games” - sistemas desenvolvidos para o entretenimento, a educação, a inovação e a criatividade, onde um ou
mais jogadores interagem num ambiente seguro, dentro de limites especiais e temporais próprios com regras e objetivos
definidos, podendo ser digitais ou analógicos, sendo que a interação dos jogadores determinam resultados que podem ser
cooperativos (ganha-ganha) ou competitivos (ganha-perde).
II – empresas de classe mundial - são organizações que se destacam pelas suas práticas e respectivos
resultados, promovem interna e externamente a reputação da excelência dos produtos e dos serviços que oferecem ,
contribuem para a competitividade do País e, de alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade .
Art. 3º São objetivos do Programa de Games/RS:
I – contribuir para o desenvolvimento da indústria gaúcha de “games”, visando ser a mesma competitiva e
inovadora;
II – estimular a capacitação de recursos humanos para criar, gerenciar e operar empresas de classe mundial;
III- estimular o acesso a fontes de financiamento que possibilitem o crescimento das empresas e a
competitividade nacional e internacional;
IV – estimular a geração de ambientes de negócios que propiciem o desenvolvimento sustentado; e
V- contribuir para o aprimoramento de políticas de demanda: o poder público como indutor do consumo público e
privado.
Art. 4º O Programa de Games /RS contará com a seguinte estrutura institucional:
I- Comitê Gestor; e
II- Grupos de Trabalho.
Art. 5º O Comitê Gestor, que responderá pela definição de políticas, de diretrizes e de prioridades do Programa
de Games/RS, será composto por um representante titular, e respectivo suplente, dos seguintes órgãos, indicados pelos
respectivos Titulares das Pastas:
I - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;
II - Secretaria da Educação;
III – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; e
IV – Secretaria da Cultura.
§ 1º O Secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia coordenará o Programa, na qualidade de Gestor
do Programa, bem como designará o Secretário Executivo.
§2º O Secretário Executivo do Comitê Gestor substituirá o Coordenador em suas ausências ou impedimentos.
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Art. 6º O Comitê Gestor tem por competências:
I – definir políticas, diretrizes e prioridades a serem observadas para o desenvolvimento do Programa de
Games/RS;
II – elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
III – elaborar o planejamento estratégico do Programa;
IV – supervisionar a gestão dos projetos e das ações decorrentes do planejamento estratégico, conform e
responsabilidades no mesmo definidas; e
V – aprovar a constituição dos Grupos de Trabalho e a designação dos respectivos integrantes, bem como definir
as áreas de atuação dos mesmos e homologar os relatórios apresentados.
§ 1º O Comitê Gestor definirá no seu regimento interno próprio o procedimento a ser adotado para a indicação de
seus membros, bem como para a constituição dos Grupos de Trabalho.
§ 2º Os integrantes do Comitê Gestor poderão ser substituídos a qualquer tempo, mediante proposta do órgão ou
entidade que representarem.
§ 3 º O Coordenador do Comitê Gestor poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto,
representantes de entidades ou especialistas que possam contribuir para o bom andamento das atividades.
§4º As deliberações do Comitê Gestor serão tomadas por maioria de votos, presente a metade mais um de seus
membros, cabendo ao Coordenador o voto comum e também de desempate.
§5º A função de membro do Comitê Gestor é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 7º Os Grupos de Trabalho serão constituídos pelo Comitê Gestor, podendo ter caráter temporário ou
perm anente , tendo por objetivo instrumentalizar as ações do Programa de Games/RS na consolidação de parcerias e
formulação de estratégias.
§1 º Os Grupos de Trabalho serão compostos por membros com comprovada capacidade técnica na área de
gestão, de inovação e de planejamento na área de atuação do Programa de Games/RS, selecionados dentre lideranças do
setor.
§2 º A designação dos integrantes dos Grupos de Trabalho deverá ser chancelada pelo Comitê Gestor e
formalizada em Portaria do Secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia, na condição de Coordenador do referido
colegiado.
§3 º As funções de membro dos Grupos de Trabalho são consideradas de interesse público relevante e não
serão remuneradas.
Art. 8º Os Grupos de Trabalho terão as seguintes atribuições:
I – propor medidas de planejamento estratégico do Programa ao Comitê Gestor;
II - identificar desafios estratégicos regionais e sugerir áreas prioritárias de atuação;
II – elaborar projetos estratégicos e submetê-los à aprovação do Comitê Gestor;
III – acompanhar a execução de projetos estratégicos aprovados pelo Comitê Ges tor e apresentar ao referido
colegiado os relatórios técnicos pertinentes aos resultados obtidos; e
IV - sugerir metodologia e parâmetros específicos para a execução dos projetos estratégicos.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 9 de julho de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
Atos de Delegação de Competência
Protocolo: 2020000445840
52
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso da prerrogativa que lhe confere o artigo 82, inciso
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GLOSSÁRIO
Siglas e abreviaturas

ADJogosRS: Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul
APL: Arranjo Produtivo Local
BADESUL: Agência de Fomento do Rio Grande do Sul
BRDE: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul
FEEVALE - Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo
IES: Instituição de Ensino Superior
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
SICT: Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul
SEDAC: Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
SEDEC: Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul
SEDUC: Secretaria da Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
SEBRAE-RS: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande
do Sul
SENAC-RS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul
UCS - Universidade de Caxias do Sul
UFN - Universidade Franciscana
UniRitter - Centro Universitário Ritter dos Reis
Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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