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“Decolando para o futuro”

Beyond The Scores é um relatório conceitual sobre o panorama da indústria esportiva brasileira, 

periodicamente publicado pela OutField Consulting, no qual destrinchamos o cenário 

posterior à Copa do Mundo 2014 e ao Rio 2016 e projetamos o futuro e as tendências que 

afetarão os donos de ativos esportivos, os veículos de mídia e o mercado anunciante.

Nesta segunda edição trazemos uma perspectiva sobre o mercado de eSports no Brasil, como 

ele está posicionado perante os maiores mercados globais e quais as oportunidades disponíveis 

nesta nova e revolucionária modalidade que, apesar de ainda não ter o reconhecimento 

perante o Ministério do Esporte, já impacta diretamente a dinâmica da indústria esportiva 

brasileira.

Uma nova era chegou – nela a inovação é a principal força motriz dos negócios do esporte, as 

marcas buscam abordagens mais criativas e autênticas e o torcedor sempre estará nos holofotes, 

seja em modalidades tradicionais ou no admirável mundo novo dos esportes eletrônicos.

Boa leitura.

OutFielders.



Fotografia da Indústria

Em meio a uma dinâmica oposta aos esportes convencionais e com o 
exponencial crescimento no horizonte, a indústria entra em uma etapa 
de organização e consolidação.

Todos os envolvidos na cadeia buscam capturar a oportunidade que se 
apresenta, implantando estratégias de negócios que entreguem valor ao 
consumidor-jogador-torcedor.



Diagnóstico da cadeia de valor da indústria.

Não há relacionamento formal e
com o aumento da penetração das

conexões de banda larga de alta
velocidade, o número de atletas

amadores cresce diariamente.

Cada vez mais players entram no jogo
para distribuir conteúdo de eventos

profi ssionais e amadores.

Consumo se restringe a eventos
e merchandising.

Maior parte dos anunciantes são
marcas endêmicas ao setor.

Anunciantes

Consumidor-Torcedor

Game Publishers

Plataformas de mídia

Atletas não 
profi ssionais e 

clubes amadores.

Associação Brasileira

dos Clubes de eSports

Associação recentemente formada 
pelos maiores Clubes do país.

Empresas
desenvolvedoras e
donas dos direitos
dos jogos

Pagamento de
quotas de

participação e
premiações

Hoje negociam a distribuição de conteúdo 
direto com os canais de mídia...

...ou com empresas especializadas na indústria que trabalham na 
operação de eventos e na produção / distribuição de conteúdo.

Atletas 
profi ssionais Comunidade-Influencers

Produtores



Comparando nosso mercado com os benchmarks globais.

Brasileiros apaixonados por futebol...e por Games

Com 66% (139M) da população online e outros 104M 
de brasileiros afi rmando que jogam games eletrônicos ao 
menos 1X por semana, o país possui uma “Densidade de 
Gamers” superior, por exemplo, aos EUA:

A indústria brasileira precisará trabalhar o engajamento de quem 
se considera gamer, mas não a ponto de se autodenominar fã de 
eSports. Este é um ator fundamental para o crescimento do cenário 
competitivo, pois já possui interesse no tema, mas prescinde de 
contato direto com o esporte.

• Na Coreia do Sul, dentre a população conectada à Internet, 82% 
se consideram Gamers, com os eSports fi sgando 40% daqueles 
que jogam games (Vs BR: 23% e EUA: 26%).

• Os EUA tem a oportunidade de aumentar a penetração de gamers 
dentre o total da população online, especialmente por conta da 
difusão de smartphones entre 66% da população Vs 41% BR.

Olhando para dois dos principais mercados globais:

• A propensão de um membro da “População Online Brasil” 
ser um “gamer” é 11% superior aos EUA.

• Tendo em vista essa propensão, projetamos que com o 
aumento da penetração da Banda Larga (fi xa e móvel) no 
país, o volume de pessoas envolvidas com o universo de 
Games acompanhará essa evolução, chegando a 115M 
até o fi nal de 2017

Nota: Defi nição de Gamer – Perg: Tem o costume de jogar algum tipo 
de jogos? /Resp: Jogos eletrônicos, com frequência de 1X semana.

eSports: Oceano Azul de engajamento...

Matriz de oportunidade
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Matriz – Densidade de Gamers

Imagem 1

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

#Gamers/Total população

0%         10%         20%         30%         40%         50%        60%         70%        80%         90%         100%

População Online

Nota: Quadrantes dos gráfi cos defi nidos a partir das medianas de cada indicador



Comparando nosso mercado com os benchmarks globais.

Mercado jovem e escalável: qual o caminho?

Dentro da realidade do mercado global, em nossa classifi cação, o Brasil se 
encontra em posição “Underperform”, tendo em vista o baixo ARPU (Recei-
ta Média por “usuário”) gerado pelos eSports atrelado à baixa penetração 
de fãs dos games competitivos em relação ao universo de entusiastas de 
esportes no país.

EUA e Coreia encontram-se na “Gold Mine”, com ARPUs bem superiores à 
média global e boa penetração de Fãs eSports, ou seja, pelo fato de terem 
fãs mais engajados, conseguem rentabilizar o mercado de eSports. Dada 
a realidade do mercado esportivo no BR, o caminho natural é migrar para 
“Escalável”, mantendo um ARPU inferior à média global, porém alcançando 
um universo maior de Fãs eSports.

Ainda que exista potencial para crescimento do ARPU do setor, a aver-
são do brasileiro a gastos relacionados ao esporte é uma barreira que 
se construiu por conta da escassez de produtos esportivos de quali-
dade. No entanto, nota-se o apetite desse torcedor quando compara-
mos a receita média atual em eSports com a receita média de espor-
tes (em geral), com o maior patamar entre os mercados analisados.

Por outro lado, os eSports possuem maior percepção de entreteni-
mento. Assim, aumenta a oportunidade de absorver parte deste “Sha-
re of Wallet” – hoje brasileiros gastam 3,6% da sua renda com entre-
tenimento e destinam apenas 0,6% a esportes em geral, enquanto 
nos EUA esses patamares são de 8,6% e 1,4%, respectivamente. 

Oportunidades estão em atrair mais recursos B2B (patrocínios e 
TV) para a indústria e instaurar uma dinâmica que não onere tantos 
investimentos do consumidor fi nal.

Show me the Money...in eSports!

Matriz | Visão Mercado
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análise comparativa

Para entender o tamanho da oportunidade, confrontamos as métricas 
da indústria com outros esportes no país, demais mercados globais e 
eventos esportivos de larga escala.
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Apenas indústria competitiva de jogo eletrônicos.

Esporte mais rico 
e tradicional do 
país, o futebol 
possui ARPU 
de $8,02 entre 
seus 140M de 
torcedores.
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Indústria de games 
em sentido amplo.

Ganho de escala
Esse cenário trabalha com o incremento no número de fãs de eSports no BR, considerando a existência de milhões de interessados 
no tema que ainda não se consideram entusiastas do esporte. Assim, com a manutenção do ARPU médio, ainda que em patamares 
reduzidos, é possível impactar positivamente a receita fi nal por meio deste ganho de público.

1

Ganho de ARPU
Tendo em vista a receita média de todo o setor de Games no BR, projetamos a possibilidade de alavancar o patamar atual da moda-
lidade ($0,50), capturando maior valor de um usuário que hoje representa $14,43 para a indústria em sentido amplo.

2

Ganho máximo
Cenário ideal em que projetamos ganhos nas duas frentes: (i) incremento na base de fãs de eSports, atraindo mais gamers para esse universo; e 
(ii) com estratégias orientadas para o maior engajamento desses fãs e melhorias de produto, gerar incremento na receita média por usuário.

3

Como a comparação com o futebol aponta direcionamentos estratégicos possíveis?



Comparação com a linha evolutiva de outros esportes.

1872
Foi disputada na Escócia 
a primeira partida 
internacional da história.

1930
Disputada a 1ª edição da 
Copa do Mundo no Uruguai.

2016
Maior esporte do mundo, 
movimenta $55B por ano 
e Final da Copa 2014 
vista por 1B de pessoas.

1904
Fundação da FIFA.

1869
Foi disputada a primeira 
partida ofi cial da história 
do esporte.

1967
Super Bowl I.

2016
NFL alcança receita anual 
de $13,3B e audiência 
média de 17,6M de 
pessoas por jogo.

1920
Fundação da NFL.

1891
Invenção do esporte.

1930
Fundação da NBA.

2016
NBA alcança receita anual 
de $6,2B e as Finais têm 
média de 20M de 
audiência por jogo.

1932
Fundação da FIBA.

1972
Ano em que a Atari lançou o 
“Pong” e em que 1ª competição 
eletrônica foi disputada.

2009
MOBA games surgem 
pela primeira vez.

2016
Receita global avaliada 
em $892M, com 210M 
de audiência em 
todo o mundo.

1997
Fundação da ESL.

144 anos 147 anos 125 anos 44 anos



Comparação dos Pontos de Contato em cada modelo.

Digital natives já acostumados a consumir conteúdo 
em plataformas sociais e devices móveis.

Horários e dias clássicos para consumir. 
Níveis inferiores de engajamento.

Identificação com clubes, atletas e marcas
individuais – valorizam autenticidade.

Clubes ainda são foco e possuem visão 
tradicional e conservadora.

Eventos naturalmente misturam esporte 
e entretenimento.

Não são vistos essencialmente como 
entretenimento.

Interações 24x7: mais pontos de contato 
a serem rentabilizados.

Hoje existem mais pontos de contato, mas tv ainda 
controla oferta e consumo de conteúdo.



Amarrando o cenário atual...

• Oferta não acompanha a demanda: por meio da maior penetração da Banda Larga Móvel e de smartphones, a população online 
aumenta a cada dia, assim como o número de usuários de plataformas digitais habituados a interagir com games. Boa parte 
deles, mesmo se considerando gamers (em qualquer nível de engajamento), ainda não se julga fã do esporte e não teve contato 
com a atividade no formato competitivo. Portanto, existe um universo altamente propenso a consumir o esporte ainda não 
explorado.

• Aplicação de diferentes estratégias de crescimento 
nos próximos anos: fomentar o esporte e prover 
uma estrutura efi ciente que integre clubes, atletas, 
torcedores, parceiros (marcas e mídia), publishers e 
fornecedores, validando assim o mercado profi ssional 
e não profi ssional em diferentes níveis e opções de 
games, e garantindo seu crescimento sustentável a 
longo prazo.

Desenvolvimento do 
produto:

Aumentar as fontes de 
receita por meio de 
novos pontos de conta-
to que não fazem parte 
do circuito atual. Mais 
interações em diferentes 
plataformas.

Desenvolvimento de merca-
do:

Parcerias com marcas, pla-
taformas de mídia e organi-
zações de outros esportes 
para alcançar não jogadores 
– distribuição de conteúdo e 
ativações. Explorar aspecto 
“entretenimento”.

Diversifi cação:

Aliar novos mercados 
com novos conceitos de 
games e eventos. Ex-
pandir a capilaridade em 
termos regionais e por 
tipo de perfi l do jogador/
torcedor.

• Consolidação: Apesar de existir uma tendência de 
aumento do ARPU, por se tratar de um mercado ainda 
em estágio inicial e com alto nível de engajamento, 
também como forma de promover a profi ssionalização 
do esporte (competição e gestão), os key players da 
indústria (Publishers e Clubes) devem liderar este 
processo de consolidação dos eSports, por meio da
estruturação de produtos atraentes ao grande público, 
criação de novas métricas de divisão de receitas, 
transparência perante o mercado e fechamento de 
parceiras estratégicas de longo prazo, envolvendo 
atletas, marcas, plataformas de mídia e organizações 
de outros esportes.

Produto
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Estratégia de penetração:

Ampliar os pontos de con-
tato com jogador/torce-
dor de eSports, aumentar 
ARPU.

Discutir relacionamento 
entre Clubes e Publishers.



Mergulhando em um mar de oportunidades...

Importante aproveitar os níveis de conectividade da população brasileira, 
seu interesse por games e seu apetite por experiências diferenciadas 
para alavancar a indústria competitiva de eSports.



Dinâmica de geração de receitas segue padrões esportivos globais.

Com 51% da população global conectada e cada vez mais consumidores entre os 
1,4B de gamers ao redor do mundo em contato com o esporte, prevemos que:

• Com a penetração de smartphones chegando a 37% da população mundial e a 70% 
dos habitantes em países desenvolvidos, o acesso a conteúdo de eSports está de-
colando – tanto em digital (Streaming/On-Demand), quanto em linear (TV).

• Com maior audiência, os direitos de transmissão (multi-plataforma) aumentarão ex-
ponencialmente, no médio-prazo atingindo valores semelhantes a outros esportes.

• Número de eventos estabilizará, porém com o aumento da demanda é natural que 
ocorra a reprecifi cação dos produtos relacionados (ingressos, merchandising) 
e assim um incremento no ticket médio por consumidor/fã.

• Como resultado desse fenômeno, cada vez mais marcas entrarão no jogo, bus-
cando formas autênticas e criativas de se associar ao esporte e aproveitar pontos 
de contato com uma audiência mais jovem, altamente engajada e não mais im-
pactada pelo modelo convencional de mídia.

Assim como em outros esportes globalmente... notamos uma alavancagem nas receitas B2B, oriundas especialmente de patrocínios 
e premiações. Nos EUA essa alavancagem é ligeiramente superior, com 89% do capital envolvido na indústria vindo de anunciantes ou 
direitos de transmissão Vs 83% na visão global – também aplicada ao Brasil para efeito desta análise*.
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*Mercado muito pouco auditado e com poucas informações disponíveis. Assim, foram desenvolvidas premissas e modelos próprios OutField para chegar a esses valores.

2014

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

$1.313

$194

$463

$892
$948

$1.247

$1.488

$881 $78 $78 $74

eSports | Evolução da Receita Global
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Ainda aquém do seu potencial, a indústria de games já gera um ARPU Geral*** 68% 
(+$5,86) superior ao futebol – maior indústria esportiva do BR
Assim como em outros mercados-chave como EUA e Coreia do Sul, a participação da 
receita de eSports dentre o total da receita da indústria de games ainda engatinha:

Dissecando o universo do fã de eSports...

Diferente de outras modalidades, o torcedor de eSports é jovem, consome mídia preponderantemente digital, 
tem contato com o esporte diariamente e por isso apresenta indicadores de engajamento destacados.

• Elevado engajamento chama a atenção...

Aqueles que possuem entre 21 e 35 anos são a principal faixa etária dentro do universo de 
24M de fãs de eSports no BR:

• 44% dos Fanáticos (altamente engajados) presentes nesse grupo etário;
• Traçando uma comparação com o futebol, os eSports possuem 52% dos Fãs presentes 

nessa faixa etária Vs. 33% do Futebol;
• Quando olhamos para todos os que possuem menos de 35 anos esse volume sobe para 

72% (Fanáticos) e 79% (Fãs);
• Quando somamos Fãs e Fanáticos, 3 em cada 4 fãs de eSports (75%) possuem menos de 35 anos.
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34% 66%

Homens ainda são maioria entre os 
fãs do esporte, porém penetração 
entre as mulheres está em ascensão

**Quem são os Fanáticos?
Dentre os jogadores de games no BR (104M), 11% se consideram 
muito interessados em games – Fonte: Pesquisa GBR – 2016.

*Quem são os Fãs?
Dentre os jogadores de games no BR (104M), 23% se 
consideram fãs de games – Fonte: Pesquisa GBR – 2016.

11,4M

12,5M

44%

52%

25% 3%

19% 2%

28%

27%

Fanáticos   **

Fãs   *

10 a 20                      21 a 35                      36 a 50                     51 a 65

***Receita total da indústria / total de torcedores
Imagem 11

ARPU Futebol Vs ARPU Games
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Games (1) $25,4B $4,2B $1,5B

eSports (2) $0,27B $0,05B $0,012B

% (2)/(1) 1,1% 1,3% 0,8%



Avaliando o tamanho da oportunidade.

Uma série de indicadores aponta que o perfil de consumo de internet e de games do brasileiro se aproxima 
dos dois principais benchmarks globais na indústria – EUA (receita) e Coreia do Sul (engajamento) – e está bem 
acima dos patamares médios globais.

• Converter interessados em fãs é fundamental...

• Chaves para rentabilizar a indústria...

Nos próximos anos a receita oriunda de games em devices mó-
veis (CAGR16-19: 30%) vai incrementar o valor da indústria 
em 14%...

• Aproveitar boom móvel, junto à crescente penetração de 
smartphones, para explorar mais pontos contato em plata-
formas digitais e canalizar relacionamento com Fãs de eS-
ports nesses devices.

• Geração e distribuição de conteúdo (não apenas relacionados 
aos eventos) são fundamentais para desenvolver ofertas cross-
-asset e mais pontos de contato para marcas interessadas.

• Aproveitar a sinergia com a indústria de tecnologia para ofe-
recer aos investidores a capacidade de mensuração de re-
torno sobre o investimento, ativações e impacto que outras 
indústrias não oferecem. Imagem 13

2016
$1,31B

Receita/
Ano $1,50B $1,72B $1,98B

2017 2018 2019

Indústria de Games BR | Migração da receita para Mobile

$0,95

$0,85

$0,75

$0,65

$0,55

$0,45

$0,35

$0,25

PC                      Console                      Mobile

eSports Fans / Smartphone Pop 23% 38% 28% 13%

Smartphones / Pop. Geral 66% 75% 41% 37%

Gamers / Pop. Online 67% 82% 75% 39%

Pop Online / Pop. Geral 90% 87% 66% 51%

GlobalBrasilCoreiaEUA

Imagem 12 * Vs 51% em LatAm.
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Números que impressionam...

Suportada pelo perfi l da audiência e pelo incremento nos pontos de 
interação entre torcedores e jogos eletrônicos, as oportunidades para 
geração de negócios são bastante relevantes em uma indústria que 
está em “early stage”, possui baixa incidência de marcas de consumo 
como investidoras e tem seu conteúdo fragmentado entre plataformas 
digitais e TV.



Organização e Consolidação | grandes acordos no cenário global.

Para capturar a oportunidade e ingressar pra valer no território competitivo de games, algumas 
das maiores empresas e organizações esportivas do mundo estão investindo pesado.

Organizações esportivas não querem ficar de foraGigantes de mídia entram jogo

1.500 horas de conteúdo 
transmitido ao vivo em 

2017.

Torneio transmitido 
todas as sextas feiras ao 
vivo na TV americana.

Maior plataforma de streaming 
de jogos eletrônicos, em 2014, 
o Twitch foi adquirido por $1B 
pela Amazon. Hoje alcança 
120M de viewers/mês, com 
50% dos usuários assistindo 
ao menos a 20hrs de conteúdo 
por semana na plataforma.

Transmissões 
exclusivas de 

torneios.

15 torneios ao vivo 
até o fi m de 2017 e 
noticiário semanal.

A chinesa, maior telco do mundo, adquiriu a desenvolvedora 
dona de League of Legends por $400M em 2015.

A partir da temporada 2017-18, torneio 
eletrônico acompanhará a temporada regular 
com participação de 17 dos 30 times da Liga.

Equipes da NBA que já 
possuem equipes em 
diversas modalidades 
de eSports.

Tradicionais clubes europeus já montaram 
equipes em diferentes modalidades.

A partir da próxima 
temporada, os 18 

Clubes vão se enfrentar 
também em liga virtual 

de FIFA.

Liga Global de FIFA, 
envolvendo Clubes 

espanhóis e mexicanos. 
Joga-se com 11 players 

de cada lado.

eSports serão 
evento competitivo 

valendo medalha 
já nos Asian Games 

2022.



Sponsored

Crowdsourced

Receitas B2B

Essa nova realidade se reflete na rápida alavancagem das receitas da indústria. A seguir a nossa visão sobre 
a dinâmica da geração de negócios na indústria de eSports

Divisão Linhas de receita

Patrocínio / advertising
1

Conteúdo
2

Premiações
5

Eventos
3

Receitas B2C

Merchandising*
4

*Fonte de receita não contemplada nesta análise por conta da falta de informações



A realidade do mercado anunciante dentro do esporte brasileiro.

Penetração das Plataformas Vs. Despesas Publicitárias (em USD)

Penetração (em milhões)

Investimento
(em bilhões)
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Impresso

TV aberta

Apesar da penetração nacional e seu forte apelo comercial 
perante os torcedores, os esportes (destacadamente o futebol) 
permanecem subaproveitados quando se trata de investimentos 
privados.

No contexto atual é importante investir no desenvolvimento de 
plataformas efi cientes e formas de mensuração que garantam a 
geração de negócios aos parceiros que venham a realizar aportes 
no esporte. Assim se construirá o cenário em que os investimentos 
publicitários migrarão da TV aberta e outros meios para 
plataformas esportivas tradicionais (futebol, vôlei) e inovadoras 
(eSports e participação).

Hoje os patrocínios esportivos representam apenas 1,4% das 
despesas publicitárias e, mesmo com a crise econômica que o 
país enfrenta, a indústria teve crescimento médio de 9% ao ano 
desde 2012 (excluídos grandes eventos).

Ainda, aprox. 50% das marcas afi rma buscar plataformas e 
abordagens inovadoras para dialogar com seus consumidores*.

• O apetite crescente das marcas...

Imagem 14



Associação de marcas endêmicas e não endêmicas ao esporte.

Tamanho da oportunidade... o mercado de eSports ainda concentra apenas marcas endêmicas ao setor. Por isso é funda-
mental analisar o perfi l demográfi co e comportamental dos 24M de fãs para criar ofertas atrativas para as marcas do setor de 
consumo, criando uma relação de parceria na aproximação com o target, por meio de associações criativas e branded-content

Quem se associa hoje? Quem se associa no exterior?

Marcas endêmicas ao setor

Marcas não-endêmicas ao setor

Fornecedoras de Material Esportivo

Parceiros que podem se benefi ciar no Brasil

Marcas que já se associam 
a esportes no Brasil e/ou 
poderiam se benefi ciar de 
um relacionamento com a 
comunidade de eSports.

Além das marcas que já se 
associam no Brasil...

...ao redor do mundo diversas 
marcas do setor de consumo 
já derrubaram barreiras de 
entrada e exploram a moda-
lidade como plataforma para 
se comunicar com uma audi-
ência jovem, multi-device e 
ávida por autenticidade.
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Única plataforma que negocia acordos 
diretamente com os Clubes brasileiros.

Clubes

Hoje venda de direitos de transmissão não tem participação dos Clubes 
que são remunerados por meio de quotas pagas pelos Publishers

Acordos costurados diretamente entre veículos 
de mídia e Publishers ou Produtores

Quando comparados aos maiores eventos do mundo, eSports novamente se destacam.

Mesmo a com transmissão seletiva das competições na 
mídia, ainda permanecendo concentrada em plataformas 
de streaming e redes sociais, sua audiência é comparável a 
alguns dos maiores produtos esportivos ao redor do mundo.

Expectativa é de que com a intensifi cação da transmissão 
na TV a cabo e maior penetração de smartphones, esses 
números escalem e sejam ainda mais signifi cativos no 
mercado brasileiro.

Brasil | Destaques Audiência

...de pessoas afi rmam já ter acompanhado 
competições profi ssionais ao vivo ao menos 
uma vez. Volume corresponde a 26% daqueles 
que jogam games eletrônicos semanalmente

27 M

Audiência maior do que aqueles que se dizem fãs (24M) 
indica demanda reprimida e/ou falta de compreensão sobre 
o que é ser “Fã de eSports”. A demanda existe, mas faltam 
pontos de contato e produtos que entreguem uma expe-
riência que faça os “Interessados” se converterem em fãs.

*Copa do Mundo e Olimpíada desconsiderados

Audiência Global | Eventos Esportivos Mais Assistidos*

Imagem 15

Super Bowl

LoL Worlds

NBA Finals - Game 7

CS:GO - ESL Cologne

CS:GO - DreamHack Cluj

UEFA Champions League (avg)
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Premier League (avg)

Brasileirão 2016 - avg.

Wimbledon

Masters (Golf )

CS:GO - ESL Katowice

CS:GO - Championship Series

Bundesliga (avg)

Australian Open

US Open

Rolland Garros

World of Tanks World Champs

11M

10M
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9M
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4,4M
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3,5M
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12M

13M

19M

25M

27M

31M

36M

111M



• Canal da Riot no YT possui destacada audiência média por vídeo compartilhado (87,3k), número 4X maior do que clubes como 
SPFC e duas vezes maior do que o Santos – hoje o clube com o melhor indicador entre os grandes brasileiros.

• Canal da Riot no YT possui 171M de views - o equivalente às visualizações combinadas dos canais de Palmeiras, Corinthians, 
SPFC, Vasco, Flamengo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético MG (as 9 maiores torcidas do BR).

• Entre os vídeos com maior número de visualizações neste grupo, a Riot se encontra em 4o lugar atrás de vídeos de bastidores 
dos grandes clubes Brasileiros.

• Do ponto de vista de Audiência Média por Vídeo, a PaIN possui o melhor canal esportivo analisado, com ótimos indicadores de 
engajamento, que superam inclusive os maiores clubes de futebol, especialmente em relação à base de assinantes e Audiência 
média por Vídeo (dobro do Santos que é quem possui o melhor indicador entre os clubes de futebol).

• Dentro do YouTube, os 10 maiores clubes de eSports possuem 760k assinantes combinados Vs. 2,2M dos 10 maiores clubes 
de futebol do Brasil, porém com indicadores de engajamento (Audiência Média e Share Médio) muito superiores.

Nota: Canal da CBF na plataforma possui audiência média de 8 mil visualizações 
por vídeo. Informação sobre número de assinantes não é pública.Key Takeaways

Redes Sociais - O pote de ouro.

Engajamento destacado no YouTube... canais dos maiores clubes de eSports e canal da Riot (empresa dona de 
League of Legends) possuem desempenhos superiores às plataformas dos principais clubes do futebol brasileiro.

Audiência por Vídeo

Assinantes

Imagem 16
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Bilheteria dos maiores e mais tradicionais 
produtos esportivos

Potencial dos eventos de eSports é destacado na 
comparação com as maiores bilheterias de even-
tos esportivos do mundo.

Em 2015, o Intel Extreme Masters disputado em 
Katowice (POL) foi o 2º maior evento esportivo 
do ano, com a presença de 104 mil fãs do esporte.

No Brasil, a demanda reprimida mais uma vez apa-
rece quando comparamos a bilheteria de eventos 
do Campeonato Brasileiro de League of Legends 
(CBLoL) nos últimos dois anos à média de público 
do maior produto esportivo do país – o Campeo-
nato Brasileiro de Futebol.

Cada vez mais (e melhores) eventos geram interesse em novos fãs.

O Grande ponto de contato... o circuito de eventos se consolidou como uma plataforma 
conectora entre o torcedor-consumidor e as modalidades, sendo fundamental no 
impulso da sua popularidade.

Após a explosão ocorrida nos últimos anos, o número de eventos deve se estabilizar, 
respeitando o formato atual em que o aspecto competitivo do esporte está intrinsica-
mente relacionado a entretenimento, diferente de outros esportes mais tradicionais.

Oportunidade... identifi car o tamanho da demanda para consumo de eventos ao vivo e 
aprimorar plataforma como o principal ponto de contato dentro da comunidade de eSports.

• Encontrar capacidade ideal para venda de ingressos.

• Precifi car ingressos com base em benchmarks globais e custos de operação.

• Posicionar eventos como grandes celebrações da cultura da comunidade de games.
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Eventos | Crescimento Acelerado (global)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

810

1.392 1.525 1.607

2.510
2.720

3.526
CAGR10-16: 28%

Nos EUA uma média de público de 
22k colocaria a LCS (liga americana 
de League of Legends) como 2º maior 
sucesso esportivo de público do país.

Formula 1 (avg)

IEM Katowice - 2015

Daytona 500

Super Bowl

Bundesliga (avg)

Premier League (avg)

ESL One Frankfurt 2015

UEFA Champions League (avg)

LCS NA Final - MSG - 2015

LCS EU Final - 2015

NBA Finals (avg)

Dota2 - The International (Seattle)

Brasileirão 2016 - avg.

CBLoL 2016 - Ibirapuera

CBLoL 2015 - Allianz Parque
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Médias de Público | Eventos entre 2015-16
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• Maiores Premiações Esportivas do Mundo: eSports já se mistura com torneios existentes há décadas...

*Premiação para o campeão.
**Premiação para os fi nalistas combinada.

UEFA Champions*

US Open

Australian Open

Dota 2

Wimbledon

Rolland Garros

Brasileirão 2016*

Daytona 500

CS:GO

NBA**

NFL **

LoL

Masters (Golf )

Popularidade do esporte gerou escalada de eventos e valores de prêmios.

• 2016 pagou mais prêmios do que todo o período entre 2010 e 2014.

• As duas franquias da Valve (Dota2 e CS:GO) são responsáveis por 
58% do Prize Pool global - incluindo LoL a concentração chega 
a 69%.

• Número de eventos aumentou em uma média de 28% ao ano 
entre 2010-16, tendo quase triplicado entre 2013 e 2016 - no 
mesmo período o Prize Pool aumentou 4X.

• Prêmio médio por evento acompanhou o movimento e cresceu em 
uma média de 25% desde 2010, tendo dobrado entre 2013-16.

• Premiações crescem, mas devem ser vistas 
 isoladamente dentro da estratégia de receitas...
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$92M

$60M

$36,9M

$21,4M
$12,6M$9,5M$5,5M

$6,7k $6,8k
$8,3k

$13,3k
$14,7k

$22k
$26k

Prize Pools Decolaram

CAGR10-16:  25%

CAGR10-16:  54%

Prêmios                        Prêmios/Evento

$57,4M

$46M

$38M

$36,5M

$35M

$32M

$18,2M

$18M

$17M

$12M

$11M

$10,1M

$10M

Imagem 20

Quando somadas, as três principais
franquias já pagam 45% do valor 
referente às premiações dos 4-Grand 
Slams do tênis e superam o mais 
renomado torneio de golf.

Valve está acelerando agressivamente, com 
um modelo diferente de LoL – aumentou 
Prize Pools (CS:GO +175%) para migrar pro-
fi ssionais e gamers casuais para seus jogos.

2015 2016 YoY

$31M $36,5M +18% 

$6,2M $17M +145%

$7,6M $10,1M +32%

Premiações



o futuro é agora

Nossa visão das drásticas mudanças que o acelerado crescimento 
da indústria competitiva de games trará para o esporte global.
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Acompanhando a tendência que já se iniciou nos EUA (com NBA, equipes da Liga e LA2024), grandes organizações 
esportivas se envolverão cada vez mais e buscarão alavancar o business de eSports.

Atletas começam a assinar acordos de patrocínio pessoal com marcas do mercado global de consumo no 
mesmo formato de personalidades como Cristiano Ronaldo, Neymar, Taylor Swift e Rihanna.

Após início tímido, eSports se pulveriza entre universidades dos EUA e programas focados nas modalidades 
atrairão o talento global para o país, aumentando o nível competitivo e gerando mais receitas para o mercado local.

Aumento do “time spent” médio global jogando games eletrônicos diariamente, saindo de 18min em 2008 
para 28min até 2020 (+55%).

Regulamentação do setor de apostas em países como EUA e Brasil formalizarão uma nova linha de receita 
dentro da indústria e injetará até $1B incremental ao mercado global.

Integração de elementos de Realidade Aumentada irão aumentar o interesse no esporte, trarão novas perspectivas 
e melhor conteúdo para a audiência e criarão novos ativos para investimento de marcas.

“Brain wearables” medirão a atividade cerebral dos atletas e incrementarão a qualidade do espetáculo, 
entregando à audiência níveis de imersão nunca antes experimentados.

Difusão global de Banda Larga de alta velocidade, fusão dos mundos “off -line/online” e gamifi cação de experiências em todos 
os setores da sociedade farão com que entre 15-20 anos eSports seja o esporte mais praticado e mais popular do mundo.

O que vem por aí?
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