
Os principais títulos que dão origem às competições de eSports estão no mercado há 10-15 anos e

seus publishers continuamente investem em atualizações e geração de conteúdo inovador para

alavancar sua audiência e manter a comunidade de players engajados, garantindo assim um cenário

estável e perene. Maior maturidade dos torneios e consolidação das audiências atrai marcas globais e

investidores institucionais – esporte chega a 340M de entusiastas no mundo (25M no BR).

Ciclo de vida dos games aumenta e gera estabilidade para investimentos de longo prazo.

Novos publishers estabelecem modelos de competitive gaming e com calendário recheado de grandes

eventos, aumenta a necessidade de investir em estruturas profissionais, com modelos de gestão

eficientes e meritocráticos. Nos EUA o modelo de franquia das ligas tradicionais já migrou para a

Overwatch League (Blizzard) e para o LoL (Riot), enquanto no BR não há um formato predominante,

com a Riot liderando o cenário, mas outros players como Ubisoft e Valve também investindo pesado.

Os eSports são a melhor representação da nova ordem de consumo de conteúdo: entregam uma

tração e time spent invejáveis – audiência assiste em média 2h/dia de conteúdo relacionado. O Twitch,

maior plataforma de game streaming do mundo, dobrou o número de MAU (monthly active users) em

2017, chegando a 550M de viewers, com 60% de concentração entre jovens de 18-34 anos e 2,2M de

“creators” (os geradores do conteúdo disponibilizados na plataforma) ativos mensalmente.

Dado o estágio inicial do mercado e sua fragmentação, o espaço ainda não está devidamente

rentabilizado. Neste contexto, Clubes, atletas, streamers e publishers cada vez mais entendem a

oportunidade que possuem em mãos, vislumbrando não apenas a tradução do modelo de patrocínios

dos esportes tradicionais, mas também o desenho de Projetos e assets digitais dedicados às marcas

que desejam criar um vínculo com audiências jovens e digital/mobile-first.

Com a penetração de smartphones chegando a 37% da população mundial e a 50% no Brasil, o acesso

a conteúdo de eSports em plataformas mobile é uma realidade que já chama a atenção de

desenvolvedores para lançar games destinados especificamente aos smartphones. Mais uma vez a

Ásia lidera uma tendência deste território - por lá os 10 principais games mobile são títulos

originalmente concebidos para PC, mas recentemente migrados para funcionalidades móveis.

Consolidação de torneios e estruturas de Liga aceleram profissionalização e aumentam ROI. 

Gap de monetização se reduz por conta de melhorias de produto e investimentos de marcas.

Inovação nos modelos de transmissão dita o relacionamento com as novas audiências.

Mobile eSports: “the next big thing”, com novas estratégias para desenvolvimento de jogos.

Os eSports continuam sua trajetória meteórica, alcançando status mainstream e se

consolidando como alavanca chave para plataformas de mídia e anunciantes

incrementarem audiências e conquistarem maior engajamento diante do consumidor.
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