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Resumo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória sobre a produção de conteúdo no youtube para os 

games on-line Pokémon Go e YuGiOh! Duel Links, que figuram entre os maiores 

lançamentos de 2016/2017. A questão central desta pesquisa foi investigar quantos canais 

do Youtube em português, com pelo menos 30.000 seguidores, tratam sobre esses games 

e como se dá a interação dos Youtubers, responsáveis por esses canais, com seus 

seguidores, buscando entender qual a contribuição desse tipo de conteúdo para os jogos 

e para os jogadores. Este estudo preliminar foi desenvolvido através de pesquisa 

documental sobre jogos digitais e sobre o Youtube. A principal constatação é de que os 

canais de Youtube servem de suporte para os jogadores, que encontram ajuda e dicas 

sobre os games, além de permitir que usuários se conectem e troquem experiências 

valiosas para manter a jogabilidade.   
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1 Introdução 

 O entretenimento possui raízes fortes nas civilizações antigas, como os circos 

romanos, os teatros de rua e as festas religiosas. Cada povo desenvolveu uma forma de 

diversão em seu tempo livre, baseada em seus princípios culturais e desenvolvimento 

tecnológico. Segundo Neal Gabler, a palavra entretenimento: 

Com toda certeza vem de inter(entre) e tenere(ter). Em inglês, a 

evolução da palavra entertainment levou-a a significar tanto uma forma 

de servidão quanto o fornecimento de apoio ou sustento, a maneira de 

tratar alguém, uma forma de ocupar o tempo, receber ou aceitar algo, 

dar hospitalidade a uma pessoa, bem como à definição mais familiar: 

‘aquilo que diverte com distração ou recreação’ e ‘um espetáculo 

público ou mostra destinada a interessar ou divertir’ (GABLER, 1999, 

p. 25). 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológicas, XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Doutoranda em Tecnologias e Inteligências do Design Digital pela PUCSP. Mestre em Comunicação pela 

Universidade Metodista de São Paulo, docente do curso de Comunicação Social da USCS – Universidade 

Municipal de São Caetano e do curso de Publicidade e Propaganda da PUC-SP – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. e-mail: missila.cardozo@gmail.com. 
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 O entretenimento hoje é associado a filmes, música, literatura, histórias em 

quadrinhos, televisão, jogos digitais, cultura de massa, sendo basicamente uma forma de 

experiência sensória prazerosa. O entretenimento está diretamente ligado ao prazer, ao 

ócio e ao tempo livre. Com o dia a dia cada vez mais atribulado, o ser humano acabou se 

permitindo e exigindo um tempo de relaxamento e diversão. Segundo Trigo (2002, p. 32), 

o entretenimento é “[...] divertido, fácil, sensacional, irracional, previsível e subversivo”. 

O entretenimento contemporâneo também ganhou um papel fundamental na sociedade 

com as teorias pós-modernistas. O ser humano é atraído pela busca de satisfação nos bens 

de consumo e através da simulação, que se torna um tipo de realidade aperfeiçoada. O 

entretenimento age com a ideia de simulação. A realidade é simulada nos filmes e nos 

videogames. A emoção ocorre de forma segura na frente da tela da televisão ou do 

computador. O jogo e a brincadeira possuem funções importantes na sociedade atual e a 

principal é a forma lúdica pela qual se manifestam, proporcionando lazer e diversão. 

Também há uma conotação de relaxamento e descanso, sem um propósito posterior.  

 Para Huizinga (1993) o jogo é uma luta por alguma coisa, às vezes, envolvendo a 

competição ou a representação de algo determinado, sendo que as duas podem se 

sobrepor. O desafio é uma característica marcante do jogo. É necessário ultrapassar os 

limites e alcançar os objetivos com esforço e determinação. O jogo também promove a 

formação de grupos sociais, que jogam entre si, competindo ou trocando informações. 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um 

fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 

alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana 

(HUIZINGA,1993, p. 33). 
 

 Segundo Mcluhan, em seu livro Os meios de comunicação como extensões do 

homem, o jogo é um elemento cultural de caráter lúdico, como extensões de nossas vidas 

interiores imediatas: 

Os jogos são modelos dramáticos de nossas vidas particulares e 

servem para liberar tensões particulares. [...] Não será esta a razão 

porque gostamos mais daqueles jogos que imitam situações do nosso 

trabalho e de nossa vida social? Os nossos jogos favoritos não 

propiciam uma liberação da tirania monopolística da máquina social? 

(MCLUHAN, 2003, p. 265/267). 
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2 Mercado de Jogos 

  Segundo dados de pesquisa da Newzoo3, Super Data Research4 e Pesquisa Game 

Brasil5, o mercado de jogos é o que mais cresce em entretenimento on-line. Esse mercado 

mundial movimentou em 2016 cerca de US$ 99,6 bilhões, com um aumento de 8,5% em 

comparação a 2015. Do total movimentado, 48% desse crescimento do mercado de games 

foi graças ao continente asiático. Projeções feitas pela Newzoo consideram que o 

faturamento do segmento pode chegar a US$ 118,6 bilhões até 2019. Do montante 

faturado pelo mercado 39%, ou cerca de US$ 38,7 bilhões, se refere aos games para 

smartphones e tablets. No mercado brasileiro não é diferente, o país figura como o 12º na 

lista de maiores consumidores de jogos do mundo e estima-se que a receita seja da ordem 

de US$ 1,25 bilhões. Os jogadores on-line são 59,2 milhões, o que representa 28,11% da 

população brasileira. A maioria dos jogadores brasileiros, ao contrário do que se acredita, 

está entre 16 e 54 anos, 48% homens e 52% mulheres, e joga, em média, 13 horas por 

semana – mais do que as pessoas gastam lendo jornais, revistas ou assistindo televisão. 

 Seguindo os conceitos de ciberespaço, entretenimento e simulação, em que as 

fronteiras entre real e virtual têm se tornado cada dia mais tênues, surge um universo 

paralelo, que se propõe a representar o mundo real, dentro do universo virtual. Pensando 

no mundo moderno, nos últimos anos assistiu-se ao sucesso fantástico do 

desenvolvimento de mundos virtuais que se tornaram possíveis graças à Internet. Esses 

mundos são chamados de Massive Multi-Player Online Role Playing Games 

(MMORPG), que são games com uma grande quantidade de jogadores partilhando a 

experiência de jogo numa plataforma on-line ao estilo do tradicional RPG. Alguns títulos 

contam com dezenas de milhões de jogadores e esses números só crescem. 

 O que se propõe neste universo on-line, segundo especialistas e acadêmicos, é 

“[...] um exemplo de inovação dos programas de interação entre homens e máquinas”, 

afirma o sociólogo americano Ted Nelson6, criador do termo “hipertexto” e do conceito 

de links na Internet. “A interface em três dimensões é o futuro da internet. Ela vai provocar 

uma revolução tão grande quanto a própria criação da World Wide Web”. Dessa maneira, 

estamos diante de uma nova possibilidade de mídia, de uma nova forma de interação com 

                                                 
3 Disponível em: <https://newzoo.com/>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
4 Disponível em: <https://www.superdataresearch.com/>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
5 Disponível em: <https://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
6 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT56548-15224-56548-

3934,00.html>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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pessoas, marcas e produtos, que transcende a tradicional linearidade dos meios 

tradicionais, incluindo os modelos atuais de interação com a Internet. 

 Nos jogos on-line as ações se dão de maneira interdependente, de modo que cada 

um faz o que quer, influenciando a ação dos outros e também sendo influenciado, e cada 

mensagem depende da capacidade cognitiva do receptor para ser compreendida. Como 

isso varia de pessoa para pessoa, não se pode prever todas as movimentações. Alex Primo 

explica esse processo: 

Enfim, por ser um sistema aberto e por pressupor processos interpretativos (entre 

outros fatores), não se pode jamais pré-determinar que uma certa ação gerará 

determinado efeito. Logo a interação mútua é um processo emergente, isto é, ela 

vai sendo definida durante o processo. Portanto, as correlações existem, mas não 

determinam necessariamente relações de causalidade. Enfim, podemos dizer que 

os sistemas reativos se baseiam no objetivismo, enquanto os sistemas de interação 

mútua se calcam no relativismo (PRIMO, 1998, p. 9). 

 

 Este trabalho analisará de forma preliminar dois jogos digitais que têm muito em 

comum: além de serem free-to-play (gratuito para jogar), são baseados em franquiados 

do entretenimento mundial, que arrebatam milhões de fãs. Os jogos foram lançados entre 

2016 (Pokémon Go) e 2017 (YuGiOh! Duel Links) e já contam com milhões de jogadores 

ao redor do mundo, além de serem campeões de faturamento no mercado gamer. 

 

2. Pokemon Go 

 
Figura 1 - Pokémon Go 

Fonte: <https://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/>. 

 

Pokémon Go é um game free-to-play de realidade aumentada para dispositivos móveis. 

Foi desenvolvido por uma colaboração entre a Niantic Inc., a Nintendo e a The Pokémon 

Company.  Esse jogo, utiliza-se da Realidade Aumentada – Imagem virtual inserida na 
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imagem real capturada pela câmera do dispositivo – por meio do uso do GPS 

(geolocalização) e da câmera de dispositivos compatíveis, permitindo aos jogadores 

capturar, batalhar e treinar Pokémons que “surgem” na tela. 

O jogo já é considerado um dos games mobile mais populares da história nos 

EUA, com cerca de 65 milhões de usuários ativos por mês, segundo a Niantic Labs.  

Oficialmente, o game chegou ao Brasil em agosto de 2016 e em menos de 24 horas 

mais de 50 milhões de usuários de Android o baixaram. Além disso, figurou no topo da 

lista de aplicativos gratuitos mais baixados na AppStore7. 

 
Figura 2 - Telas do game Pokémon Go 

Fonte: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/pokemon-go.html>. 

 

 Esse game se tornou rapidamente um dos aplicativos móveis mais utilizados em 

2016, tendo sido baixado mais de 500 milhões8 de vezes em todo o mundo. Cabe ainda a 

ele a popularização dos jogos baseados em geolocalização e realidade aumentada, além 

de vários veículos da mídia salientarem o estímulo à atividade física9 dos jogadores (é 

preciso andar para poder jogar) e movimentando os negócios locais10.  

                                                 
7Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/2007573/metropole-em-s-bernardo-aposta-

em-caca-pokemon-para-atrair-clientes>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
8Disponível em: <https://canaltech.com.br/games/pokemon-go-atinge-500-milhoes-de-download-e-

bilhoes-de-quilometros-percorridos-79353/>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
9Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/pokemon-go-aumenta-atividade-fisica-mas-por-

pouco-tempo-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
10Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/pokemon-go-pode-ser-

ferramenta-de-marketing-para-varejistas.html>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
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Após as marcas alcançadas no período inicial, o jogo foi perdendo milhões de 

jogadores11, devido à falta de transparência da desenvolvedora Niantic admitir as falhas 

na implantação do jogo, incluindo servidores não dimensionados para o volume de 

jogadores ou mesmo a demora na implantação de novas features, o que deixou o jogo 

durante meses com poucas novidades que mantivessem o interesse geral. A Niantic 

(2017) promete para o aniversário de um ano do jogo, que acontece em Julho de 2017, 

novidades que prometem trazer os jogadores de volta e atrair outros, como a remodelação 

dos ginásios, sistema de batalhas e a introdução das chamadas reides, que são batalhas 

em grupo para derrotar um “boss” forte. O mais esperado, no entanto, é a liberação dos 

chamados Pokémon lendários12, que deve acontecer no primeiro evento presencial, o 

Pokémon Go Fast em Chicago nos EUA, que acontece em 22 de julho.  

  

3 YuGiOh! Duel Links 

 

 
Figura 3 - YuGiOh! Duel Links 

Fonte:  All Games, 201713 

 

 O lançamento de YuGiOh! Duel Links também movimentou o mercado mundial 

de jogos. O game foi desenvolvido pela Konami, baseado no jogo de cartas da série 

YuGiOh!. Após um período beta inicial o jogo foi lançado oficialmente no Japão em 

novembro de 2016 e lançado em grande parte do mundo, incluindo o Brasil, em janeiro 

de 201714. 

                                                 
11Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/115530-pokemon-go-perdeu-80-

jogadores-iniciais-so-eua.htm>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
12Disponível em: <https://jovemnerd.com.br/nerdnews/pokemon-go-niantic-preve-lendarios-e-batalhas-

entre-jogadores-para-o-terceiro-trimestre/>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
13 Disponível em: <http://all3games.com/yu-gi-oh-duel-links-review-a3g/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
14Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Yu-Gi-Oh!_Duel_Links >. Acesso em: 05 jun. 2017. 
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 O jogo segue uma dinâmica adaptada do card game original. Tais adaptações 

visaram tornar as partidas mais rápidas e dinâmicas. Da mesma forma que Pokémon Go, 

o jogo é gratuito, com itens disponíveis para a compra. O gameplay inclui um modo de 

PvP, em que os jogadores podem enfrentar amigos em tempo real ou mesmo outros 

jogadores de qualquer lugar do mundo.  

 Diferentemente da Niantic, a desenvolvedora Konami adota uma política de 

comunicação prévia de todos os acontecimentos do jogo, que incluem eventos especiais 

e desafios com a aparição de duelistas especiais. O jogo on-line está, inclusive, 

promovendo uma etapa de Duel links junto ao campeonato mundial de YuGiOh! que 

acontecerá no Japão em agosto15.  

 O game pode ser jogado em 2D ou em uma versão em 3D que se assemelha ao 

que era visto na franquia de animes 16, em que os monstros ganham vida nas cartas e 

fazem as batalhas. Existe uma grande exigência de hardware para isso, mas nada 

comparado à exigência que Pokémon Go faz dos dispositivos. O jogo necessita de 

conexão WiFi ou 3G para rodar, mas não é preciso sair de casa para jogar. 

 

 

Figura 4 - Telas do jogo YuGiOh! Duel Links 

Fonte:  All Games, 201717 

 

 

 

                                                 
15Disponível em: < https://www.konami.com/yugioh/wcs2017/en/>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
16Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Yu-Gi-Oh!_Duel_Links >. Acesso em: 05 jun. 2017. 
17 Disponível em: <http://all3games.com/yu-gi-oh-duel-links-review-a3g/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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4 Youtube, Produção de Conteúdo e Influenciadores Digitais 

 O Youtube é uma plataforma de distribuição digital de vídeos streaming fundada 

em 2006 e que hoje pertence à Google Company. Segundo dados divulgados no site18 do 

serviço, o portal tem hoje mais de um bilhão de usuários, estando presente em  88 países 

e 76 idiomas. O Youtube tem a marca diária de um bilhão de horas assistidas, o que 

significa milhões de visualizações. Mais da metade das visualizações partem de 

dispositivos móveis. No Brasil, a plataforma foi acessada em 2016 por cerca de 82 

milhões de pessoas,  cerca de 80% dos internautas do país, segundo o site IG 

Tecnologia19.  

 Sendo o Youtube uma plataforma, ela precisa de usuários que a alimentem com 

os conteúdos que permitam-na milhões de visualizações todos os dias. Desses usuários, 

uma parte são desenvolvedores, que podem ser desde produtoras, que ao disponibilizar 

seus conteúdos atingem um maior número de pessoas, até pessoas que começam a 

produzir videos caseiros e acabam ganhando fama pela quantidade de visualizações que 

recebem. Tais produtores de conteúdo são chamados de Youtubers, por terem sua 

produção associada à plataforma de vídeos. Ao ter canais com milhares, ou até milhões, 

de seguidores, esses produtores de conteúdo, dos mais variados tipos, passam a ser, 

segundo Araújo (2017) formadores de opinião, ou ainda considerados influenciadores 

digitais, já que sua palavra atinge uma enorme quantidade de pessoas, com um poder de 

influência muito grande sobres elas. E, esse poder pode se reverter em ganhos monetários. 

De acordo com o site Social Blade20 (entidade que controla as atividades de todos os 

usuários credenciados da Plataforma YouTube) um Youtuber bem-sucedido pode auferir, 

em média, de 5 a 400 mil dólares mensais. Esse ganho se dá com as publicidades 

veiculadas pela própria plataforma, que monetiza as visualizações de acordo com a 

qualificação da audiência do canal (quanto mais qualificada a audiência, maior a chance 

de ganho por parte do Youtuber por atrair publicidade direcionada) 21. Além disso, podem 

atrair publicidade direta em seus canais, com patrocío ou divulgação de produtos e 

serviços.  

                                                 
18Disponível em: < https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
19Disponível em: < http://tecnologia.ig.com.br/2016-10-05/youtube-usuarios.html>. Acesso em: 06 jun. 

2017. 
20Disponível em: < https://socialblade.com/youtube/>. Acesso em: 07 jun. 2017. 
21Disponível em: < http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/05/02/medidas-do-youtube-

geram-discussao-sobre-queda-de-receitas.html>. Acesso em: 05 jun. 2017. 
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 Um dos segmentos mais promissores na produção de conteúdo no Youtube é o de 

games. Segundo dados da ComScore de 2016 22, o mercado de games é muito relevante 

no Youtube, já que gamers passam 29% a mais de tempo na plataforma do que qualquer 

outro público. Segundo a Newzoo e PWC 23, o Brasil é o 4º maior mercado em número 

de jogadores e o 11º em faturamento para a indústria dos games. Para se ter uma 

dimensão, o tamanho do segmento gaming no Youtube é similar ao de música e supera o 

de Cuidados e Beleza.  

 
Figura 5 - Gráfico do Tamanho dos Segmentos no Youtube 

Fonte: Think with Google, 201724 

 

5 Canais Gamers 

 Para a realização deste artigo foram selecionados canais que tratam dos dois 

maiores lançamentos de games online free to play de 2016 e 2017, que são Pokemon Go 

e YuGiOh! Duel links. Como exposto anteriormente, o sucesso desses games está em 

trazer para o casual game duas grandes franquias do mundo do entretenimento, com 

milhões de fãs ao redor do mundo.  

 Ao fazer a busca no Youtube por canais com as palavras Pokémon Go, resultaram 

cerca de 4.740.000 canais relacionados ao assunto. A delimitação do universo se deu por 

canais em português com mais de 30.000 inscritos e a amostra ficou em um total de 9 

canais. Para a busca inicial de YuGiOh! Duel Links, resultaram-se 20.300 canais, após a 

delimitação do universo obteve-se a amostra de 5 canais em português para o tema. 

Aparentemente, são poucos os canais, mas, diante do volume inicial, temos um panorama 

da relevância que essas franquias de jogos acabam tendo no universo gamer. Vale 

                                                 
22 Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-

channels/v%C3%ADdeo/games-estatisticas-mercado/ >. Acesso em: 05 jun. 2017. 
23 Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-

channels/v%C3%ADdeo/games-estatisticas-mercado/ >. Acesso em: 05 jun. 2017. 
24 Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%A 

Ddeo/games-estatisticas-mercado/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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ressaltar que existem muitos canais com baixo volume de inscritos, mas com alta 

produção de conteúdo, que não foram selecionados para o corpus desta pesquisa.  

 Abaixo foram elencados os canais selecionados e sobre qual game produzem 

conteúdo. 

Tabela 1 - Canais Youtube Brasileiros sobre Pokémon Go e YuGiOh! Duel Links 

Games 

Canais 

Pokémon 

Go 

YuGiOh! 

Duel 

Links 

Coisa de Nerd 

https://www.youtube.com/user/coisadenerd 

X  

Crazy C Games 

https://www.youtube.com/channel/UCq88ToC75nhPFvk-KtePElg 

X X 

Tiger Games 

https://www.youtube.com/user/TigerrGames 

X  

Mestre Pokemon 

https://www.youtube.com/channel/UCtCIBgDD77W_oCVYzFw33FQ 

X  

Serverance Br 

https://www.youtube.com/user/severancebr 

 X 

Douglas Geo 

https://www.youtube.com/channel/UCYyl-r6TvV7CnXxgYAJqCtQ 

X  

Luba Games 

https://www.youtube.com/user/lubatvgames 

X  

Platina 

https://www.youtube.com/user/PlatinaKH 

X  

Patife 

https://www.youtube.com/user/gamerpatife 

X X 

Kazuki Mazda 

https://www.youtube.com/channel/UCQBHf63Yge967k3Vn9ECK3A 

 X 

Marechal Rambo 

https://www.youtube.com/user/marechalrambo 

 X 

Aruan Felix 

https://www.youtube.com/channel/UCj_m6JZfmOpkYMo7_XLNyKg 

X  

Total 9 5 

 

https://www.youtube.com/user/coisadenerd
https://www.youtube.com/channel/UCq88ToC75nhPFvk-KtePElg
https://www.youtube.com/user/TigerrGames
https://www.youtube.com/channel/UCtCIBgDD77W_oCVYzFw33FQ
https://www.youtube.com/user/severancebr
https://www.youtube.com/channel/UCYyl-r6TvV7CnXxgYAJqCtQ
https://www.youtube.com/user/lubatvgames
https://www.youtube.com/user/PlatinaKH
https://www.youtube.com/user/gamerpatife
https://www.youtube.com/channel/UCQBHf63Yge967k3Vn9ECK3A
https://www.youtube.com/user/marechalrambo
https://www.youtube.com/channel/UCj_m6JZfmOpkYMo7_XLNyKg


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

 Para entender  um pouco desse universo, além do exposto nos canais, os 

Youtubers foram convidados para uma breve entrevista de 4 perguntas sobre sua 

produção e envolvimento com seus seguidores.  Dos canais 12 contatados e relacionados 

nesta pesquisa, até o presente momento, apenas Robson do Crazy C Games e Kazuki 

Mazda enviaram suas respostas. Quando perguntados sobre o surgimento dos canais, 

ambos já começaram suas produções no Youtube tratando sobre games. Kazuki começou 

com o game Summoners War e Crazy C Games com o próprio Pokémon Go e depois 

passou também ao Duel Links. No questionamento acerca da dualidade ‘diversão versus 

profissional’ a qual remete-se um Youtuber, em que o canal pode ser um hobbie ou um 

trabalho, Kazuki afirmou que o seu canal ainda é apenas um hobbie, mas Robson afirmou 

que com o crescimento do canal, ele passou a ser um trabalho, já que publica de dois a 

cinco vídeos diáriamente, em média. Sobre o que os motiva a produzir esses conteúdos, 

a grande motivação dos dois entrevistados foi dividir com mais gente dicas sobre jogos. 

No caso de Crazy C Games, ele começou a produzir conteúdo antes de Pokemon Go ser 

lançado no Brasil (Robson mora no Canadá), o que lhe deu a dianteira ante outros canais 

em português. A grande motivação de ambos é produzir conteúdo sobre o que gostam e 

realmente jogam, além do contato com os seguidores e o reconhecimento da comunidade 

gamer. Quando arguidos sobre as fontes de informação que alimentam suas produções, 

as principais apontadas são sites como o Reddit e Silphroad, e disseram ainda que não há 

parceria com as desenvolvedoras dos jogos para a distribuição de informação até o 

momento. Quanto a possível parceria entre canais, ela até existe, pois formam a mesma 

comunidade, que, no caso de YuGiOh! Duel links, promovem campeonatos 

independentes. Quando perguntados como é a interação com os seguidores e como essa 

interação influencia a produção do conteúdo do canal,  ambos  salientaram que o contato 

com os seguidores é a base para a produção de conteúdo. Kazuki Mazda tem costume de 

fazer lives, que são vídeos ao vivo, em que os seguidores podem participar efetivamente. 

Essa proximidade faz com que a produção do conteúdo seja mais rica e atenda aos 

interesses dos usuários. De toda forma, são os feedbacks dos inscritos que norteiam os 

conteúdos que contiuam a ser postados pelos dois canais.  

 Quanto à visão dos fãs, foi desenvolvido um questionário no Google Docs e 

disponibilizado para resposta nas comunidades do Facebook voltadas para Pokemon Go 

e YuGiOh! Duel Links. Foram obtidas 176 respostas no período de 04 a 11 de Julho de 

2017. O perfil dos respondentes foi na maioria de 21 a 30 anos (54%), sendo 64,8% 
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homens e 35,2% mulheres, que na maioria (90,9%) costumam jogar on-line. Dos 

respondentes, 52,3% costumam jogar Pokémon Go, 15,9% costumam jogar YuGiOh! 

Duel links e 14,8% jogam ambos os games. A maioria dos respondentes utiliza as Redes 

Sociais para se atualizar sobre os jogos (75,6%), seguido do Youtube (58%). Dos 

respondentes, 77,3% costumam assistir vídeos sobre jogos e a frequência vai de 

diariamente (34,7%) a 2 ou 3 vezes por semana (21,6%), ainda que 23,9% assistam 

raramente. A grande motivação para assistir vídeos é a busca por novas informações 

(30,7%), ver Gameplays (22,7%), dicas (17,6%) e explicações sobre os jogos (11,9%). 

Os canais mais seguidos pelos respondentes foram: Coisa de Nerd (49,4%), Mestre 

Pokemon (26,7%), Crazy C Games (26,7%), Douglas Geo (22,7%) e Tiger Games 

(18,2%), ainda que 21% indicaram não seguir canais de games.  

 

6 Considerações Finais 

 

 O universo gamer é muito popular e rica fonte de renda para o mercado do 

entretenimento. No Youtube, a produção de conteúdo voltado a esse segmento é vasta e 

atrai milhares de produtores de conteúdo e milhões de visualizações. Quando se junta em 

um mesmo segmento jogadores, grandes franquias do entretenimento e conteúdo gratuito 

chega-se a uma fórmula quase mágica de sucesso. O lançamento dos jogos on-line 

Pokémon Go e YuGiOh! Duel Links movimentaram o mercado de games de forma 

contundente em 2016 e 2017. Isso certamente chamou a atenção daqueles que buscavam 

reconhecimento na produção de conteúdo em vídeo. Esse novo segmento de produção, 

que depende diretamente da aceitação de uma audiência volátil, que tem à sua disposição 

uma infinidade de possibilidades, é um marco na indústria do entretenimento e da 

produção de conteúdo. De um lado temos os produtores, que buscam transformar seus 

hobbies em uma fonte de renda dando vazão aos seus próprios interesses, e, de outro lado 

temos o público, que demanda cada vez mais conteúdo de qualidade, com frequência e 

que atendam suas expectativas, pois podem literalmente mudar de canal com um clique.  

 O que esse artigo pode constatar é que existe uma demanda latente por 

informações sobre games que não é coberta (propositalmente ou não) pelas 

desenvolvedoras. Essa lacuna é hoje preenchida por produtores de conteúdo 

independentes que se espalham pela grande rede em forma de sites, Redes Sociais e canais 

do Youtube. Como as gerações Y e Z preferem consumir conteúdo audiovisual, forma 

que lhes é mais palatável, e com a velocidade da informação no mundo moderno, os 
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vídeos são a forma mais rápida para atender às características desta audiência. Nesse 

cenário, os chamados Youtubers ganham um espaço sem precedentes nessa indústria do 

entretenimento. Mesmo sem profissionalização e, muitas vezes, exatamente por conta 

disso, conquistam milhares de seguidores ávidos por informação de forma rápida e 

concentrada. A grade maioria dos entrevistados apontaram usar o Youtube para obter 

informações sobre games e fazem isso diariamente ou de duas a três vezes na semana, o 

que indica uma frequência alta. Essa busca por vídeo só perde para as Redes Sociais, que 

acabam sendo a fonte primária de informação. Vale lembrar que a maioria dos Youtubers 

mantém contas nas principais Redes Sociais como uma forma mais rápida de divulgar 

informações, já que os vídeos demandam gravação e edição antes de irem para o Youtube. 

Fica claro na pesquisa que os jogadores usam esses canais para saber do mundo dos games 

e aprofundar seus conhecimentos sobre eles. Na fala dos Youtubers é possível identificar 

que esse é o conteúdo que mais atrai seguidores, visto que o contato com os fãs norteia 

diretamente os conteúdos que continuam a ser produzidos pelos canais. 

 Certamente, essa pesquisa tem o viés de falar apenas com aqueles que estão nas 

Redes Sociais, mas é nas Redes Sociais onde estão os jogadores. Esse é o universo ao 

qual eles pertencem e do qual não abrem mão. Aqui retratou-se apenas o universo de dois 

jogos, que também são duas grandes franquias do entretenimento e que já trazem em si 

uma popularidade maior e mais desenvolvida.  

 Poderíamos aqui ter falado do lançamento de Super Mario Run, que é outro 

personagem de grande franquia, mas que não obteve nas Redes o mesmo sucesso que 

obteve com os mais de 78 milhões de downloads. Todavia, Super Mario Run não tem o 

componente essencial dos jogos aqui tratados: interação entre jogadores. 

 Jogos que exigem a interação entre jogadores abrem uma oportunidade muito 

grande para a produção de conteúdo como a dos canais aqui citados. Pois são jogadores 

falando com outros jogadores. São jogadores buscando no vasto conteúdo da internet 

informações que são traduzidas em conteúdo de fácil e rápido acesso no Youtube. Esses 

canais se revertem em concentradores de informação, produzidos por quem gosta e joga 

os games. É exatamente a interação entre seguidores e produtores de conteúdo que gera 

mais audiência, que produz mais vídeos e assim por diante. Tudo isso produz um grande 

círculo virtuoso da nova indústria do entretenimento, alimentado pela necessidade de 

informação dos jogadores e da vontade de dividir conhecimentos e de se tornar conhecido 

por isso. As métricas para avaliação podem ser variadas: a mais simples é a quantidade 
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de visualizações; depois dessa pode-se medir as curtidas ou descurtidas. Tais métricas 

também são a forma de monetização principal dos canais, que tem nas visualizações e 

curtidas algumas das variáveis que influenciam o quanto o Youtube pode repassar de 

publicidade para cada canal. Mas, certamente, a métrica mais assertiva é a avaliação dos 

comentários. Essa avaliação é rica fonte de informação para os Youtubers, que têm um 

termômetro mais preciso sobre o que estão produzindo, o que devem melhorar ou mesmo 

abandonar em suas produções. Isso não vale apenas para canais gamers, mas vale para 

toda essa nova indústria do entretenimento que cresce com o Youtube.  

 Tudo isso é muito volátil e se transforma com a frequência que a sociedade 

moderna acelera ao passo da Internet. Mas, a certeza está em que existe uma demanda 

por informação rápida, que a própria comunidade se apressa em atender. Não são grandes 

conglomerados de comunicação que estão saindo na frente. É o próprio fã que se torna 

produtor de conteúdo nessa nova fase da indústria do entretenimento. 
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