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Uma ideia cuja hora chegou
Dizem que a melhor oportunidade de negócio do mundo não é aquela em que há demanda
potencial elevada ou que oferece baixo custo de implantação, e sim a que apresenta, em sua
origem, um propósito genuíno e a certeza de que sua hora chegou. Este parece ser o caso do
hubCG.
Desde os tempos imemoriais, qualquer povo sabe que, quando almejamos uma estrutura estável
e duradoura, os triângulos são excelentes alternativas, pois seus vértices definem um único plano,
dando estabilidade absoluta a essa figura geométrica.
Seja na concepção religiosa e transcendente ou mesmo num conceito lógico e matemático, a
tríade oferece uma concretude de figura multidimensional que garante equilíbrio estável e potencial
conectivo.
É levando em conta esses dois conceitos – timing e trígono – que devemos avaliar com
entusiasmo este projeto criado e desenvolvido para revolucionar o universo dos games e da
educação, sem perder a conexão com o real, numa relação estável e mutuamente valiosa do
homem com a natureza.
O hubCG é um projeto audacioso e simples ao mesmo tempo: utiliza da atração irresistível dos
games e jogos eletrônicos, oferecidos pelo mundo digital, para revolucionar as técnicas de
educação e de marketing, sem que isso signifique perder a relação fundamental com a ecologia e
sua estrutura analógica fundamental.
Em resumo, o hubCG é a integração inédita e em perfeita harmonia entre games, educação e
natureza, oferecendo um processo de retroalimentação permanente e com um objetivo
transcendente: gerar mais e melhores cidadãos para um mundo cada vez mais tecnológico e
conectado.
Ninguém desconhece a importância dos games e dos e-sports como fenômeno cultural e
econômico. Sua relevância para as novas gerações já ultrapassou em muito a dos esportes
tradicionais. E seu faturamento corresponde a um exponencial superlativo do mercado de cinema
e música combinados.
Aos poucos, os jogos eletrônicos vão se firmando na liderança do mercado do entretenimento e
as empresas que dominam o setor hoje apresentam múltiplos inéditos de valorização.
Partindo dessa premissa, o hubCG vai buscar, em primeiro lugar, uma conexão imediata entre os
games e os processos educativos que possam garantir o engajamento necessário das novas
gerações. Para isso, as técnicas de gamificação do conhecimento podem oferecer a receita
necessária para o futuro da escola e do lifelong learning.
Além disso, também no marketing e na publicidade, o grande desafio tem sido a luta pela atenção
dos consumidores, quando processos tradicionais são utilizados. É aí que entra o Advergame,
uma técnica lúdica e atraente de transmissão de informação através de metodologias interativas e
incentivadas que ajudam as marcas na busca da atenção perdida.
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E, tudo isso, sem deixar de lado a mais importante das conexões: a relação homem/natureza em
perfeito equilíbrio. Para isso, novamente os games surgem como solução, não somente por
transmitir conceitos e envolver as pessoas, mas também incentivando o exercício físico e contato
direto com o verde através de geolocalização e acelerômetro, ferramentas hoje baratas e
disponíveis.
Com essa tripla intenção de colocar os games a serviço de uma sociedade cada vez mais
consciente, justa, inclusiva e igualitária é que surge o hubCG, um ecossistema de múltiplas
operações e atividades, todas com um só propósito: revolucionar a relação das pessoas com os
games, a educação e a natureza, proporcionando um processo de coevolução, tecnológica e
humana.

Games, educação e
natureza: uma tríade
gerando mais e
melhores cidadãos
para um mundo cada
vez mais tecnológico e
conectado.
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hubCG: mais do que oportunidade, necessidade
É nesse contexto que se apresenta o projeto hubCG, com o propósito de ser o maior
empreendimento do segmento de games da América Latina. Ele já nasce integrado à rota de
inovação de Florianópolis, sobretudo junto a atores do ecossistema, como o Sapiens Parque,
UFSC, CERTI/CELTA, ACATE, além de outras empresas e instituições.
A estrutura proposta pelo hubCG vem fomentar o desenvolvimento do setor de games em torno
de valores já permeados pelo Costão do Santinho Resort, como o fomento ao desenvolvimento
educacional, o cuidado com a saúde e o foco na sustentabilidade ambiental, social e cultural.
Todos esses conceitos se traduzem no Propósito Transformador Massivo do hubCG, "Gaming for
Life", que traduzido ao português significa “Jogando para a Vida".
O modelo de negócio proposto pelo hubCG busca a conexão com três principais públicos: os
gamers, os desenvolvedores de games e as brands, ou seja, empresas que investem no setor de
games – interessadas em seu público –, em empreendimentos e na comunidade formada em volta
desses players. A sua modelagem operacional prevê a estruturação em 4 frentes de negócios.
Educação e Treinamento Profissional: oferecendo capacitação especializada para o público
interessado no setor de games, tais como produtores e desenvolvedores de games, empresas de
games, promotores de gaming em arenas, times de competições, fornecedores de bens e
serviços ao setor de games, streamers de games, influencers, profissionais de marketing para
games, entre outros.
Desenvolvimento de Games: disponibilizando tecnologias avançadas, laboratórios
especializados e ferramentas acessíveis para o desenvolvimento de games, tanto próprios quanto
de terceiros. O objetivo é investir fortemente em tecnologias avançadas para a produção de
games, em ferramentas e em tecnologias que serão utilizadas pelos desenvolvedores de jogos,
tanto para agilizar seus processos de desenvolvimento, quanto para terem acesso a novas formas
de monetização, novos ambientes para criação e interação com seus jogadores, além de novas
formas de divulgação de seus jogos.
Fortalecimento de Empresas: com o propósito de orientar e acelerar o desenvolvimento
competitivo de novos negócios na área de games. Fazendo uso de uma expertise de mais de 35
anos adquirida no desenvolvimento do ecossistema de tecnologia e inovação de Florianópolis/SC,
esta frente irá oferecer suporte técnico e gerencial ao longo da Jornada do Empreendedor, em
todas ou algumas das etapas de estruturação do seu negócio, desde a concepção da ideia de um
novo game até o seu escalonamento em nível comercial.
Prática de Games: unindo a experiência de jogar aos conhecimentos tecnológicos, englobando
competições, capacitação e preparação de gamers e influencers, gerando conteúdo para
promover o marketing digital. A ideia também é fomentar a competição por meio do investimento
em times de e-sports de alta performance do hubCG, além de disponibilizar um centro de
treinamento de ciberatletas para times externos.

Já no primeiro ano,
cerca de 250
colaboradores, em 4
mil m² de área dentro
do Costão do Santinho.
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O hubCG entrará em operação em 2022 em uma estrutura inicial de mais de 4 mil m² cedidos
pelo Costão do Santinho Resort que irá se configurar como a pedra fundamental do "Mundo dos
Games" no ecossistema de inovação de Florianópolis. No seu primeiro ano, esse espaço
acomodará cerca de 250 colaboradores distribuídos em nichos planejados e pensados para o
desenvolvimento de pessoas em um ambiente "Gaming for Life". Com o crescimento exponencial
projetado para o hubCG, está prevista a construção, em 2025-2026, de mais 6 mil m² de
estrutura física para abrigar os cerca de 450 outros colaboradores que irão alavancar esse
ecossistema de games.
Além do diferencial em estrutura física e tecnológica previsto para o empreendimento, a empresa
já nascerá com um grande e audacioso desafio: tornar-se um unicórnio em 5 ou 6 anos, isto é,
apresentar um valuation de 1 bilhão de dólares. As projeções econômicas e financeiras, balizadas
pelo mercado, sustentam essa meta. A previsão é que o empreendimento atinja em 2026 mais de
R$ 700 milhões em receitas, com um EBITDA de 64% sobre a receita. Tais resultados evidenciam
um potencial de retorno do capital investido até 2025, no quarto ano de operação.
Para alcançar a execução do plano que sustentará o alcance de tais resultados, projeta-se a
necessidade de captação de recursos da ordem de R$ 160 milhões. Além desses recursos, R$
40 milhões serão aportados pelo empreendedor Costão do Santinho Resort, por meio da cessão
de espaços físicos, infraestrutura, suporte operacional, a marca Costão, o projeto do
empreendimento e uma equipe de experientes parceiros – especialmente em eventos –, fato que
evidencia o comprometimento do investidor nucleador para com o sucesso do empreendimento.
Os R$ 160 milhões deverão ser captados junto a parceiros e investidores que operam no mercado
brasileiro ou mesmo no exterior.

O empreendimento já
nasce integrado à rota
de inovação de
Florianópolis.
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Uma iniciativa pioneira onde a inovação acontece
A criação do hubCG deve colocar Florianópolis no mapa de geração e prática de games do Brasil
e do mundo, e no pódio dos empreendimentos unicórnios brasileiros.
Florianópolis, também conhecida como “Ilha do Silício”, é destaque quando o assunto é tecnologia
e inovação. O setor representa 14% do PIB da capital catarinense, de acordo com dados da
prefeitura municipal.
Através da parceria com o Sapiens Parque, uma referência em inovação no Brasil, pretende-se
criar um cluster empresarial de games com empresas implantadas em suas instalações, as quais
serão desenvolvedoras e fomentadoras do setor.
Além do Sapiens Parque, vale denotar a integração com o CELTA, a mais exitosa incubadora da
América Latina e berço de inúmeras Scale Ups, como WEG Automação, Resultados Digitais,
Hoplon e Reivax. E ainda a integração com a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC,
com a parceria em formação avançada e acesso a laboratórios inovadores para o setor de games.
O hubCG terá suas instalações junto ao complexo do empreendimento associado Costão do
Santinho Resort, referência em hotelaria no Brasil há 30 anos. Importante destacar que tanto a
indústria de games quanto a estrutura do resort têm o entretenimento como fator comum. Assim,
a interação do hubCG com o Costão do Santinho é vista como fator fundamental para impulsionar
o sucesso do negócio, o que deve proporcionar:
•

Estrutura e infraestrutura modernas e inspiradoras para abrigar sua operação.

•

Acesso a serviços de hospedagem e comodidades típicas de um resort de alto padrão.

•

Notoriedade e representatividade nacional e internacional, tendo a marca Costão como
referência.

O empreendimento hubCG será um
novo marco na Rota da Inovação de
Florianópolis.

Floripa: paraíso dos
jovens, digital por
natureza.
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Para direcionar a estratégia de desenvolvimento institucional do novo empreendimento, além das
importantes parcerias com empresas e instituições líderes locais, nacionais e internacionais,
definiu-se também o chamado "Propósito Transformador Massivo" (PTM), uma estratégia típica de
organizações exponenciais, que no caso do hubCG se expressa por:

"GAMING FOR LIFE"

A partir da formação de uma comunidade massiva, composta dos principais players do setor de
games (empresas produtoras, desenvolvedoras e publicadoras de games), os gamers (jogadores),
as brands (marcas patrocinadoras interessadas no público gamer) e as universidades
(capacitadoras e formadoras de profissionais para o setor de games), tem-se o propósito
transformador massivo “Gaming for Life”, que traduzido ao português significa “Jogando para a
Vida".
O objetivo da definição do PTM integrado com a pirâmide do desenvolvimento humano é criar um
novo olhar para o entretenimento gerado a partir dos games. Pretende-se fomentar a prática de
games saudável e sustentável, de tal forma que contribua para a saúde, o bem-estar e a qualidade
de vida dos gamers e familiares, fundindo-se assim com a proposta do Costão do Santinho.
Prezando pelo desenvolvimento sustentável de toda a comunidade envolvida, definiu-se o enfoque
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU).

Alinhamento aos
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável definidos
pela ONU.
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Um projeto de empreendedores visionários e experientes
A ideia original, que culminou na modelagem do hubCG, surgiu a partir da visão empreendedora
de Fernando Marcondes de Mattos, relevante empreendedor de Santa Catarina, fundador e
proprietário da Inplac – indústria com cerca de 50 anos de existência e meio bilhão de reais de
receita bruta – e do Costão do Santinho Resort – eleito o melhor resort do Brasil em diversas
ocasiões.
O empreendedor, ao ter acesso a um relatório de uma consultoria internacional em tendências de
negócios, que previa o exponencial crescimento para o setor de games, imediatamente vislumbrou
que Florianópolis, em virtude de suas características únicas, poderia ser a sede de um grande
empreendimento de games na América Latina.
Disposto a fomentar ainda mais a tecnologia em Florianópolis, convidou para modelar a sua visão
um dos maiores ícones em desenvolvimento de empreendimentos inovadores do Brasil, o
professor e doutor Carlos Alberto Schneider, um dos principais implementadores do Polo
Tecnológico de Florianópolis e fundador da Fundação Certi, reconhecida organização de pesquisa,
desenvolvimento e serviços tecnológicos especializados do Brasil, que desde 1984 proporciona
soluções inovadoras para a iniciativa privada, governo e terceiro setor.
A diretriz foi criar um empreendimento que colocasse Florianópolis no mapa de geração e prática
de games do Brasil e do mundo, e no pódio das empresas unicórnio brasileiras.
Sob a coordenação de Schneider, passou-se pelos estudos, concepção, planejamento e macro
projetos, com envolvimento crescente de um time de mais de 25 consultores especialistas.
Para comandar a implementação, na posição de CEO, foi convidado o engenheiro aeronáutico
Humberto Luiz de Rodrigues Pereira, responsável pelo desenvolvimento de aeronaves executivas e
vice-presidente de Tecnologia da Embraer, atuando inclusive no consórcio Embraer-Boeing.
Experiente na condução de projetos de envergadura e responsabilidade, assume o papel de
comandar o empreendimento hubCG.

Pereira, Marcondes e
Schneider:
experiência e
espírito inovador no
comando do
empreendimento.

Gamers, games, brands
e acadêmicos
compõem os públicosalvo do hubCG.
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Um negócio de futuro, de resultados no presente
O nome hubCG retrata a inspiração e o propósito do empreendimento.
A designação "hub" faz referência à rara conexão de fatores que podem transformar um local
dedicado aos games num projeto de repercussão nacional e internacional.
A letra “C" remete à inicial de Costão do Santinho, resort que reúne matas, morros, trilhas, dunas,
praias, costões, mar de ondas e águas claras, formando o habitat ideal para um empreendimento
ESG de escala exponencial.
Enquanto que a letra "G" referencia não só o entretenimento e estilo de vida dos games, como
também o objetivo de transformação e integração geracional do empreendimento.
O modelo de negócio do hubCG visa o alcance de três principais públicos: os gamers, os
desenvolvedores de games e as brands. Esses públicos, assim como a forma de interação do
hubCG, podem ser apreciados a seguir, juntamente com a oferta de valor para cada um.
O público de "gamers" se caracteriza por jogadores e seguidores, que serão impactados pela
oferta de jogos, eventos, cursos e treinamentos, além dos conteúdos gerados pelo hubCG.
Estes podem estar em qualquer localidade do mundo, já que a maior forma de consumo dos
produtos e serviços gerados será online.
Já o público de "games" é caracterizado por empresas e potenciais empreendedores que
desenvolvem, publicam e comercializam jogos eletrônicos. Estes serão os principais
fornecedores do setor, e o objetivo do hubCG é lhes fornecer recursos tecnológicos, acesso
a investimentos e capacitação para a ampliação e o fomento do setor no Brasil e na América
Latina, principal foco do hubCG.
As "brands" são as marcas, isto é, empresas que investem no setor de games, interessadas
em seu público, empresas e comunidades formadas em volta desses players. Essas
empresas em geral são de grande porte ou com marcas reconhecidas nacional e
internacionalmente. O principal consumo dessas brands ocorrerá na forma de patrocínios,
publicidades e merchandising criados em torno da comunidade.
Nesse contexto, a capacitação de recursos humanos será um elemento-chave para o êxito
do empreendimento hubCG. Para tanto, pretende-se promover a mobilização dos públicos
gamers, colaboradores e proprietários das empresas de games, potenciais empreendedores e
a comunidade em geral interessada em se capacitar no segmento, a fim de fortalecer a
cadeia de valor do setor com profissionais competentes.

Quatro frentes de
negócio sustentam o
conceito do hubCG.
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Frentes de negócio do hubCG
Conforme anteriormente comentado, para a operacionalização e modelagem do hubCG,
definiram-se 4 frentes de negócios, com um processo de Governança e Administração
orientado pelo conceito ESG, que é responsável por gerenciar e prover suporte a todas as
frentes, seguindo as melhores práticas de ética nos negócios e responsabilidade
socioambiental.

GOVERNANÇA E
ADMINISTRAÇÃO

EoD - Ensino sob
Demanda: efetivo na
formação profissional,
incluindo conteúdos
avançados, soluções
inovadoras e geradoras
de negócio.
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Educação e Treinamento Profissional: capacitando uma nova geração para a
competitividade global
A frente de Educação e Treinamento Profissional é constituída pelo CG Institute com a missão
de gerar mão de obra qualificada para todo o segmento de games: um dos principais desafios
para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Esta frente visa capacitar o público interessado
para atuar em diversos elos da cadeia produtiva de games, como produtores e
desenvolvedores, promotores de eventos, times de competições, fornecedores de bens e
serviços especializados, streamers, influencers, profissionais de marketing, dentre outros.
Para desenvolver ações de capacitação de profissionais top para o setor, o hubCG contará
com um corpo técnico de especialistas, além do apoio de parceiros empresariais e
acadêmicos, tanto nacionais quanto internacionais.
A metodologia proposta pela frente prevê a imersão prática dos estudantes em estágios
práticos, trabalhos de curso e projetos de P&D do hubCG e entidades parceiras,
preconizando a melhor experiência de ensino, tanto a distância quanto presencial, utilizando
técnicas de gamificação no tratamento de problemas práticos em ambiente real.
Por meio desta frente de negócios, serão oferecidos produtos que irão gerar fontes de receita
ao hubCG.
PRODUTO

FONTE DE RECEITA

Curso de Profissionalização de Curta Duração

Venda de cursos

DIG – Desafio na Inovação Gaming

Venda de turmas

Cursos Digitais de Curta Duração

Venda de cursos

Profissional de Nível Técnico (diplomado)

Venda de cursos técnicos

Profissional de Nível Superior (diplomado)

Venda de cursos de graduação

Profissional Pós-Graduado

Venda de cursos de pós-graduação

Chartered

Venda de cursos de especialização

Na frente de Educação e Treinamento Profissional, os produtos são voltados para todos os
públicos do hubCG. Os cursos podem ser caracterizados como livres e de curta duração,
sendo ofertados totalmente online, com certificados digitais de aprovação e capacitações
formais de nível técnico, graduação e pós-graduação, com a emissão de diplomas
certificados e reconhecidos por órgãos reguladores de educação.
Em especial, o curso Chartered será uma pós-graduação criada com metodologia própria do
hubCG. Os cursos livres serão ministrados pelo próprio instituto e os cursos formais serão
realizados em parceria com instituições de ensino de nível técnico e superior, que serão
copromotores das capacitações. Os diplomas e certificados reconhecidos por órgãos
reguladores serão emitidos pelas instituições de ensino parceiras.

A frente de
Desenvolvimento de
Games buscará receita
com venda e licença de
jogos e itens, além da
prestação de serviços a
terceiros.
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Desenvolvimento de Games: de hobby a meio de vida, o sonho de toda uma geração
A frente Desenvolvimento de Games é formada por 3 vertentes:
•
•
•

Games Ciclo D – Longo;
Games Ciclo D – Curto;
Labs, Tecnologias e Tool Box.

Esta frente atenderá o público que desenvolve games, disponibilizando profissionais
gabaritados, tecnologias avançadas, laboratórios especializados e ferramentas acessíveis
para o desenvolvimento de games de clientes/parceiros e próprios, particularmente os
voltados à educação e treinamento segundo o PTM.
Um dos objetivos da frente é investir em tecnologias avançadas de produção de games e
ferramentas, as quais serão disponibilizadas aos desenvolvedores de jogos, para agilizar seus
processos de desenvolvimento, possibilitando o acesso a novas formas de monetização,
novos ambientes para interação com seus jogadores e novas formas de divulgação de seus
games.
Entre as tecnologias e inovações propostas pela frente estão os laboratórios para captura de
movimentos (MOCAP) dos personagens durante os jogos, trazendo vida ao game para
melhorar a qualidade de sua interface gráfica.
Estes serão disponibilizados em parceria com a UFSC, assim como laboratórios
especializados para desenvolvimento dos jogos, estúdios de imagem, oficinas, além de
ferramentas como engines de pagamentos, itens, avatares, gamificação, redes sociais,
multiplayers e publicidades, além de estúdios para trabalhar efeitos sonoros, vistos como
aspectos-chave para o sucesso de um game.
Através desta frente de negócios, serão desenvolvidos produtos que irão gerar fontes de receita
ao hubCG.
PRODUTO

FONTE DE RECEITA

Jogos próprios

Venda de licença e itens

Jogos de terceiros
Tecnologias para jogos
Jogos encomendados

Tarifas de transação
Venda de itens
Tarifas de transação
Venda de licença e itens
Desenvolvimento de jogos

Um dos principais propósitos desta frente é não apenas fomentar o desenvolvimento de jogos de
terceiros, mas também desenvolver jogos próprios do hubCG, tanto para console, computador,
mobile ou online. Prevê-se também desenvolver jogos sob encomenda, além da oferta de
ferramentas e tecnologias para desenvolvimento de jogos.

Uma empresa de
desenvolvimento
voltada para o
exponencial mercado
de gamificação.
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Em relação aos jogos próprios, as formas de monetização ocorrerão através das vendas de
licenças relacionadas ao download de jogos e das vendas de itens dentro destes, também
conhecidas como microtransações de skins.
Os jogos desenvolvidos por terceiros serão monetizados através da cobrança de tarifas por
transação e venda de itens dentro dos jogos. Essa integração será possível graças a tecnologias,
softwares e ferramentas disponibilizados para os desenvolvedores de games, como as engines de
pagamento, de itens, de avatares, de gamificação, de redes sociais, de multiplayers e de
publicidade.
A disponibilização das ferramentas visa agilizar o processo de desenvolvimento dos jogos e
também proporcionar novas formas de monetização, novos ambientes para interação entre
jogadores e novas formas de divulgação dos jogos. A partir dessas ferramentas, serão geradas
receitas com a cobrança de tarifas por transação dentro dos jogos, venda de itens e venda de
jogos.
A receita com jogos encomendados é prevista a partir do desenvolvimento de jogos pelo próprio
hubCG, sob encomenda para terceiros. A demanda pode vir de empresas públicas e privadas,
através do desenvolvimento de jogos educacionais, serious games, advergames, gamificação de
processos e produtos, dentre outros.

Fortalecimento de
Empresas: incubação e
aceleração de negócios
para empreendedores
de games.
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Fortalecimento de Empresas: fomentando o crescimento de negócios no promissor
mercado de games
A frente Fortalecimento de Empresas é formada por 4 vertentes:
• Jornada do Empreendedor;
• Suporte a Negócios;
• Fundo de Investimentos;
• Publicação e Comercialização.
Esta frente visa fomentar e acelerar o desenvolvimento competitivo de novos negócios na área de
games, gerando empresas para desenvolver seus jogos na frente de Desenvolvimento de Games.
Fazendo uso de uma expertise de mais de 35 anos adquirida no desenvolvimento do ecossistema
de tecnologia e inovação de Florianópolis/SC, será ofertado suporte técnico e gerencial ao longo
da Jornada do Empreendedor em todas as etapas de estruturação do seu negócio, desde a
concepção da ideia de um novo game, aplicando tecnologias avançadas para desenvolvimento
rápido, até o seu escalonamento em nível comercial.
As empresas e os empreendedores selecionados passarão por um processo de incubação e
aceleração no qual serão disponibilizadas metodologias para aumentar a assertividade dos jogos
desenvolvidos, além de ferramentas, oficinas e laboratórios especializados. Desenvolvedores e
potenciais empreendedores serão preparados para incubação, quando terão acesso a bibliotecas
de games, ferramentas, engines e orientações básicas, proporcionando apoio gerencial e
comercial para alavancar o crescimento sustentável dos negócios incubados.
Para o fomento à geração de games, visando atender uma das principais carências da indústria
de games nacional, será disponibilizado um fundo de investimento próprio para aquisição e
participação societária em empresas de games com alto potencial de crescimento.
E para atender a outra carência do segmento nacional, a vertente de Publicação e
Comercialização irá proporcionar, tanto para os jogos desenvolvidos pelo hubCG quanto por
terceiros, um serviço de publicação otimizado baseado em métricas de performance para acelerar
o acesso ao mercado e a canais de comercialização.
Por meio desta frente de negócios, também serão desenvolvidos produtos que irão gerar fontes
de receita ao hubCG.
Os produtos da frente Fortalecimento de Empresas são voltados essencialmente para as
empresas produtoras de games, acessórios e serviços associados. Os memberships são planos
de assinaturas para acesso aos programas de assistência e orientação. Esta frente também será
remunerada pela intermediação de negócios entre empresas apoiadas e fornecedores qualificados
para serviços mais personalizados.

Suporte técnico e
gerencial ao longo de
toda a Jornada do
Empreendedor.
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PRODUTO

FONTE DE RECEITA

Memberships

Plano de assinatura mensal

Promoção de negócios com parceiros
Publicação e Comercialização
Investimentos
Conexões com empresas e parceiras
Serviços de suporte a empresas

Percentual de participação nas transações
financeiras
Percentual de participação na comercialização
dos jogos
Percentual de participação nos investimentos
captados
Percentual de participação nas conexões
realizadas
Percentual de participação nos serviços prestados

A "publicação e comercialização" será realizada por meio da publicadora e monetizada através de
um percentual cobrado para a publicação e a comercialização dos jogos desenvolvidos. A frente
será responsável ainda por comercializar os cursos desenvolvidos pela frente Educação e
Treinamento Profissional e os eventos realizados pela frente Prática de Games.
Os "investimentos" têm como fonte de receita a participação nas empresas incubadas, e o
produto “conexões com empresas e parcerias” será monetizado a partir da conexão das
empresas desenvolvedoras de games com fornecedores, investidores e clientes, prevendo-se a
cobrança de um percentual de participação nas conexões realizadas.
Os serviços de suporte às empresas irão consistir na oferta de suporte de contabilidade,
marketing, registro de marcas, patentes, seleção de RH, entre outros, tanto para empresas
incubadas, quanto para empresas parceiras do hubCG.

Prática de Games: a
competência de
realização de grandes
eventos do Costão do
Santinho credencia o
negócio.
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Prática de Games: eventos e torneios que mobilizam milhões de aficionados
A frente Prática de Games é constituída de 3 vertentes:
•

Marketing e Mídia;

•

Eventos e Competições;

•

Arenas e Times.

Esta frente unirá a experiência de jogar aos conhecimentos tecnológicos, englobando
competições, marketing, capacitação e preparação de gamers e influencers. Um de seus objetivos
é atrair público para interagir com os jogos desenvolvidos pela frente Desenvolvimento de Games,
aproximando mercado e fornecedor.
Visa ainda a criação de times de e-sports de alta performance para participar de competições pelo
hubCG, além de disponibilizar um centro de treinamento de ciberatletas para times dos clientes e
parceiros.
A frente oferecerá também uma infraestrutura com ambientes impactantes e inovadores, tais como
•

Arena de e-sports integrada ao hotel.

•

Training Center, Gaming Office.

•

Arena studio.

Através da arena integrada ao resort, serão realizados programas de turismo com o foco em
"Gaming for Life", promovendo férias e eventos voltados ao setor de games. As estruturas de
Arena Studio e Gaming Office serão utilizadas na geração de conteúdo para programas de reality
show gamer. A frente realizará ainda a gestão de licenciamento de marcas, contribuindo para a
geração de conteúdos que alimentarão as redes sociais e os canais de comunicação de todo o
hubCG.

PRODUTO

FONTE DE RECEITA

Space Sports

Aluguéis de espaços (Arena, Streaming)

E-sports

Recebimento por visualização (CPM)

Training

Treinamento e venda de jogadores

E-sports Center

Gestão esportiva, constituição de times

Gamer House

Participação nas premiações ganhas em
competições

Eventos

Vendas de ingressos

Patrocínios/Ativações e Campanhas

Venda de patrocínios, campanhas e ativações

Licenciamento de Marca / Canais

Licenciamento, recebimento por visualização
(CPM)

Venha conhecer o hubCG

Venda de ingresso físico e digital

A competência de
realização de grandes
eventos do Costão do
Santinho credencia o
negócio.
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Através desta frente de negócios, também serão desenvolvidos produtos que irão gerar fontes de
receita ao hubCG.
A frente Prática de Games será monetizada através dos patrocínios das brands, ativações
(campanhas pontuais), campanhas de marketing, treinamentos de times e locações de espaços
físicos, além do licenciamento da marca hubCG. Também serão comercializados acessos a
conteúdos digitais, ingressos para eventos, produtos digitais e físicos (camisetas, acessórios e
bonecos), aluguel de espaços para streaming, transmissões, entre outros.
Já o produto "venha conhecer o hubCG" será monetizado por meio de ingressos para visita
presencial ou online às instalações do empreendimento.
As fontes de receitas mais importantes e expressivas para esta frente virão dos patrocínios em
nível nacional e internacional, licenciamento da marca hubCG, subscrições e conteúdos digitais
disponibilizados em canais como Twitch e YouTube, além da participação nas premiações ganhas
em competições.

Sustentabilidade
ambiental sempre fez
parte do DNA do
Costão do Santinho,
que agora estende esse
conceito ao hubCG.
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Governança e Administração: garantindo a perenidade do negócio num mundo
ESG
A vertente Governança e Administração tem como objetivo gerenciar e administrar todo o
empreendimento, assim como promover a integração entre as frentes de negócio e com o Costão
do Santinho Resort, garantindo então:
•

a estruturação de um negócio avançado e mobilizador;

•

a priorização de atividades com games que promovam saúde, bem-estar, trabalho e
emprego;

•

a sustentabilidade ambiental e a educação para o desenvolvimento da comunidade de
gamers.

O hubCG será estruturado anexo ao setor de eventos do Costão do Santinho Resort, com a
vertente Governança e Administração sendo a interface entre ambos os empreendimentos. O
conceito ESG será complementado com o papel social e transformador da educação, assim como
o rigor ético que orienta os negócios junto a todos os elos da cadeia.

Para gerenciar o empreendimento e garantir o cumprimento da missão e dos valores institucionais
da empresa, essa estrutura de gestão e governança deve ser constituída.
Nesse contexto, a frente Educação e Treinamento Profissional está contemplada externamente à
estrutura organizacional, através do CG Institute, visto que, por motivos estratégicos, possui
modelo jurídico diferenciado, porém plenamente integrado à modelagem de negócio do hubCG.

O fascínio dos games
pode ajudar a devolver
aos jovens o interesse
pelo ensino e a
motivação pelo futuro
profissional.
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Game. Nem herói, nem vilão: solução
Apesar de toda a atração que esse segmento do entretenimento exerce, ele ainda é cercado de
alguns preconceitos que precisam ser revisados.
É verdade que ele vicia, reduz o foco de atenção, elimina o convívio social e banaliza a violência.
Muitos pais ficam preocupados com a excessiva dedicação de seus filhos a esse tipo de
entretenimento, passando horas na frente da tela e com o joystick na mão.
Segundo o neurocientista francês Michel Desmurget, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de
Saúde da França e autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, o uso de dispositivos digitais está
afetando seriamente — e para o mal — o desenvolvimento neural de crianças e jovens.
Alarmista, Desmurget baseia sua tese no fato de que, pela primeira vez na história, em países
como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França e vários outros, os "nativos digitais" formam
a primeira geração de filhos a ter QI inferior ao dos pais.
Nesse sentido, identifica como causas a diminuição da qualidade e quantidade das interações
intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional; diminuição do
tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras (lição de casa, música, arte, leitura etc.);
perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado;
superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e
impulsividade; subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu
potencial; e o sedentarismo excessivo, que, além do desenvolvimento corporal, influencia a
maturação cerebral.
Para o neurocientista, a permissividade paterna para com as telas digitais é simplesmente insana e
irresponsável. Dados recentes indicam que crianças de 2 anos passam, em média, quase três
horas por dia em frente a telas, as de 8 anos chegam a consumidor cinco horas do dia nessas
atividades, enquanto que os adolescentes despendem sete horas diárias com computadores e
celulares. Segundo seus cálculos, ao completarem 18 anos, esses jovens terão passado o
equivalente a 30 anos letivos ou 16 anos de trabalho em tempo integral em frente a uma tela
digital.
Michel Desmurget também se mostra cético em relação a estudos que atestam que os
videogames ajudam a obter melhores resultados acadêmicos. Segundo ele, são "estudos isolados
com dados imprecisos, que são publicados em periódicos secundários, pois muitas vezes se
contradizem”.
Apesar de toda essa polêmica científica, é fato corriqueiro, vivido em milhões de lares em todo o
mundo, que, em contraposição ao fascínio dos games, os jovens de todas as idades estão pouco
interessados no ensino formal; desmotivados em relação ao futuro profissional e com baixo
engajamento no enorme potencial de conhecimento representado pela internet e sua ubiquidade
cultural e informativa.
Diante desse cenário disruptivo e desafiador, o projeto hubCG se apresenta como uma promessa
inclusiva e inovadora para eliminar esse gap entre a atração irresistível do lúdico universo digital e o
atraso endêmico e a miopia conceitual do ensino formal.

Já temos uma vida real
e outras nas redes
sociais. O metaverso
estará um passo acima,
como nosso gêmeo
virtual.
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Game é metaverso. E vice-versa
Metaverso. Até onde se tem registro, esse termo surgiu pela primeira vez em 1992 no romance
de ficção científica de Neal Stephenson, Snow Crash, definindo uma mistura de existência digital e
física.
Estimulado por declarações e investimentos dos gigantes do mundo digital, como Epic Games,
Microsoft, Facebook e SK Telecom, que anunciaram publicamente planos para construir mundos
metaversos, o interesse pela palavra atingiu seu pico este ano, com um aumento de mais de dez
vezes na busca do Google entre 2020 e 2021.
O conceito é o de um “universo paralelo”, onde passaremos a ter a possibilidade de construir e
usufruir de uma vida plena, nas dimensões do consumo, conhecimento, entretenimento,
relacionamento, trabalho, finanças, bem-estar e até saúde.
Um lugar onde nossas vidas digitais e físicas convergem, as possibilidade são ilimitadas e a
conexão inclusiva de pessoas passa a ser muito mais viável do que no mundo real.
O economista Packy McCormick define metaverso como "um lugar em que, com seu avatar
virtual, você será capaz de entrar em uma loja da Disney e comprar um casaco para usar online,
seguir com ele vestido para uma loja da Nike e escolher um par de tênis para ser entregue a você
no seu endereço físico e, em seguida, se conectar a uma playlist do Spotify e ouvi-la junto com
seus amigos enquanto dá sua corrida diária perto de casa”.
Segundo Neha Singh, fundador e CEO da Obsess – plataforma de loja virtual para e‑commerce
experiencial: “Hoje, já temos nossas vidas reais e nossas vidas nas mídias sociais. O metaverso
estará um passo acima disso, como nosso gêmeo virtual, fazendo todos os tipos de atividades no
mundo virtual.”
Muitos podem se perguntar se isso não seria apenas uma reprise do frustrado Second Life, que
causou furor na sociedade no início dos anos 2000. Mas o que leva a crer que o conceito do
metaverso veio para ficar é que, hoje, o mundo é outro.
Primeiro, devido à crescente dependência e confiança que os consumidores já depositam na
tecnologia: segundo pesquisas recentes, mais de três quartos (76%) dos consumidores em todo o
mundo declaram que suas vidas e atividades diárias dependem da tecnologia, aumentando para
79% da geração Z e 80% entre os Millenials. E se considerarmos a expansão exponencial do
comércio eletrônico, trabalho remoto e encontros virtuais ocorrida durante a pandemia de
Covid-19, podemos afirmar sem risco de que essa confiança e dependência também já dominam
Baby Boomers e geração X.
Depois, porque o avanço da tecnologia, com meios de produção digital cada vez mais acessíveis,
devices cada vez mais populares, interoperabilidade de plataformas e conexões cada vez mais
estáveis e velozes – como o 5G – torna absolutamente viável a construção de experiências
sensoriais imersivas muito próximas do real, com interações que confundem as fronteiras entre o
físico e o digital.

Dependência nos
meios de vida digitais e
tecnologia mais
avançada em
velocidade e
estabilidade: agora o
metaverso é possível.
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Como era de se esperar, assim como ocorreu com o Second Life, o conceito já começa a atrair a
atenção de grandes empresas que esperam tirar proveito comercial desse promissor universo
paralelo. Burberry, Coca-Cola e Visa são apenas algumas das muitas marcas que já estão
investindo no metaverso, de olho nas necessidades de consumo e transações financeiras de seus
usuários-habitantes.
De acordo com reportagem da revista Fast Company, em fevereiro de 2021, o mercado NFT
RTFKT conseguiu vender 600 pares de tênis digitais em apenas sete minutos, gerando US$ 3,1
milhões. Em junho de 2021, uma bolsa Gucci digital foi vendida na Roblox por mais de US$ 4.000
– bem acima do custo da bolsa real da marca. E no Aglet, um jogo de compras móvel no qual os
usuários podem comprar tênis raros de marcas como Chanel, Nike e Balenciaga, um único
usuário gastou US$ 15.000 em calçados virtuais.
A aposta é alta. Tanto que, na área de gestão de patrimônio, Roundhill Investments e Matthew Ball
já lançaram um fundo de investimento Metaverso, com participações em empresas como Nvidia,
Tencent e Roblox, enquanto que o Metaverse Group anunciou planos de lançamento do
Metaverse REIT, um fundo de investimento imobiliário pioneiro para ativos virtuais.
Entretanto, enquanto as indústrias do varejo, do mercado imobiliário, do turismo e até da saúde se
empolgam com os primeiros resultados de suas atividades no metaverso, há muito tempo a
indústria dos games vem construindo esse novo mundo.
Os games têm deixado de ser simples entretenimento para se transformarem em ambientes de
relacionamento. Animal Crossing, Sea of Thieves e Fortnite são, cada vez mais, lugares de
encontro e socialização.
Segundo pesquisa de maio de 2021 do Xbox, durante o lockdown no Reino Unido, por exemplo,
quase dois terços dos adultos (61%) recorreram aos games com amigos e familiares para manter
o contato.
Nos últimos tempos, os games evoluíram exponencialmente, transformando-se progressivamente
em espaços onde as pessoas se encontram. Plataformas de jogos como Fortnite e Roblox já
mesclam mídia social, jogabilidade e entretenimento, tangibilizando hoje o que o metaverso
promete se tornar no futuro próximo.
Ou como diz Matthew Weissinger, vice-presidente de marketing da Epic Games: “É mais do que
game. Estamos construindo essa coisa chamada metaverso, um lugar social.”
Maiores do que as indústrias de cinema e música combinadas, os games já se tornaram a opção
de entretenimento número 1 no mundo e, com a consolidação do metaverso, processos de
gamificação se tornarão cada vez mais frequentes nesse sentido.
A convergência de diferentes tecnologias no mundo virtual – como a Travelportation – pode criar
uma alternativa até mesmo para o turismo, possibilitando experiências de viagem com menos
restrições sanitárias, mais acessíveis e imaginativas.

Os games já são
metaverso: lugares de
encontro,
entretenimento e
socialização.
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Assim, em vez de assistir a um show ou um filme após o jantar, um casal poderá compartilhar de
uma rápida viagem virtual para qualquer parte do mundo real, sem sair do sofá da sala,
interagindo entre si, com habitantes locais, fazendo compras, apreciando paisagens e até vivendo
experiências sensoriais como voar de asa delta ou saltar de bungee jump.
Ou, ainda, empresas poderão montar microambientes de imersão em seus escritórios para que
seus colaboradores possam ter pausas relaxantes para aliviar o estresse sentindo o cheiro do mar,
a areia sob os pés ou o calor do sol na pele.
Nessa mesma linha de sensações reais em ambiente virtuais, as plataformas digitais estão
inclusive ajudando a intimidade de casais. O projeto Sensory Seduction da Raspberry Dream Labs
usa recursos de realidade estendida (XR) através de dispositivos wearables, para permitir que os
usuários sintam pulsos em seus corpos, imitando a sensação de serem tocados, durante
experiências de cibersexo.
E os impactos dos games no corpo humano não param de se expandir. Médicos já podem
inclusive prescrever videogames para tratar disfunções cognitivas. Em junho de 2020, o
EndeavorRx foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, tornando-se o
primeiro videogame com prescrição aprovada para tratamento do TDAH em crianças e, mais
recentemente, sendo avaliado no tratamento para pacientes de Covid-19 com névoa cerebral. E
em agosto de 2021, a empresa Revery arrecadou US$ 2 milhões em fundos para o
desenvolvimento de games para celular voltados à melhoria da saúde mental, devendo começar
com um aplicativo que combina terapia cognitivo-comportamental para insônia.
Enfim, a gamificação – já aliando recursos de interatividade, imersividade, conectividade e
recompensa – é de fato a grande força propulsora para a concretização do metaverso, que passa
então a ter na interoperabilidade de plataformas o seu grande desafio para que seja de fato um
lugar de perpétua e contínua existência, onde a vida segue independentemente de as pessoas
estarem online ou offline.
Neste sentido, com a integração de diversas frentes de negócios focadas no universo dos games,
o hubCG já nasce preparado para atuar na exploração das potencialidades do metaverso, em
todas as suas dimensões: comercial, educacional, de entretenimento, relacionamento e qualidade
de vida.
Tanto é que, desde a concepção inicial do empreendimento, sempre se considerou fundamental a
evolução para uma plataforma de games proprietária, que hoje é caracterizada como o metaverso
e a Tool Box do hubCG.
Já se tem, inclusive, uma estratégia de composição de um conjunto básico de APIs/Softwares
modulares para funções padrão e outras inovadoras, buscando absorver ao máximo soluções já
existentes no mercado, para uma geração rápida e segura de games próprios e de parceiros.

Interatividade,
imersividade,
conectividade e
recompensa: os games
têm praticamente tudo
para fazer o metaverso
acontecer.
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O preocupante retrato da educação no Brasil
Não é novidade alguma a crise educacional pela qual vem passando o país nas últimas décadas.
O Brasil ocupa o 57º lugar em educação, dentre 78 países avaliados pelo Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (PISA) em 2018. E mesmo com os avanços do Programa Nacional e
Educação (PNE), em 2019 ainda havia quase 1,1 milhão de crianças e adolescentes em idade
escolar obrigatória fora da escola.
Além disso, o analfabetismo funcional é condição de cerca 30% dos brasileiros entre 15 e 64
anos, pelo quarto ano consecutivo, segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf)
de 2018. E soma-se a ele uma série de outros preocupantes índices que envolvem domínio de
leitura e escrita entre alunos matriculados, reprovação e abandono da escola, formação,
remuneração e distribuição de professores no Brasil.
A pandemia chegou justamente em um momento em que o país rediscutia sua base curricular, a
estrutura do ensino médio, as fontes de financiamento e uma série de desafios já muito urgentes.
O Brasil foi um dos países do mundo que por mais tempo permaneceu com escolas totalmente
fechadas, em função da pandemia. Um levantamento internacional da Unesco mostrou que
nossas escolas estiveram sem aulas presenciais por aproximadamente dois terços do ano letivo
de 2020, com uma média de 29 semanas.
O fechamento de escolas veio aumentar as diferenças de oportunidades, relativizar direitos e
amplificar problemas sociais que o Brasil estava trabalhando para superar.
Assim, males de caráter estrutural, como o acesso, a evasão e a baixa qualidade do sistema,
foram potencializados em proporções que ainda não se consegue medir.
Sem falar que em 2020, por conta da pandemia, estados e municípios reduziram de forma
significativa seus gastos em educação.
Por muitos anos, o impacto do advento da pandemia de Covid-19 será sentido na educação.
Apenas com o tempo conseguiremos estimar de forma precisa o prejuízo para nossas crianças e
adolescentes.
Os números oficiais primários disponíveis, como os produzidos pelo IBGE ou Censo Escolar, ainda
não capturaram as consequências esperadas pelo fechamento das escolas. Não sabemos
dimensionar, por completo, efeitos globais provocados pela adoção (ainda que precária) das
soluções de ensino remoto ou, principalmente, os prejuízos para as camadas mais vulneráveis da
população, que nem sequer tiveram acesso às aulas virtuais. Porém, é consenso entre os
especialistas que os danos serão profundos e duradouros.

Escolas fechadas por
longos períodos e
internet pouco
acessível aos alunos
menos favorecidos: a
educação retrocede
durante a pandemia.
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A educação remota tem sido fundamental para manter o aprendizado durante o isolamento social,
mas encerra em si profundas limitações.
Estudo recente, produzido pelo Instituto Unibanco, em parceria com o Insper, estima fortes
defasagens em Matemática e em Língua Portuguesa, devido à menor aprendizagem nas
atividades remotas em relação às presenciais.
Outro estudo, publicado pelo Banco Mundial, alerta para o atraso na alfabetização e aponta para
um impacto educacional que afetará uma geração até a vida adulta, com diminuição de
produtividade e perdas salariais.
A trágica conclusão é que, se os paradigmas da educação formal não forem rompidos, estaremos
colocando em risco toda uma geração de brasileiros produtivos e competitivos.
E aí está mais um desafio que o hubCG deverá ajudar o país a vencer, a partir de seu foco em
educação e treinamento profissional baseados em métodos comprovadamente efetivos e
suficientemente atraentes para motivar toda uma geração de brasileiros para a busca de
conhecimento e aplicação prática de seus aprendizados.
Porém, o papel mais impactante do hubCG diante do desafio educacional, está relacionado ao
desenvolvimento de games e de métodos gamificados para a educação em todos os níveis, a
partir de fomentos privados e governamentais específicos.

As características dos
nascidos de 1995 a
2010 coincidem com
os atributos do
principal meio de
entretenimento dessa
geração: os games.
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Z: a geração que não podemos perder
O Brasil já perdeu muito tempo em seu processo educacional: as gerações X e Y sofreram com o
sucateamento do ensino público básico e com a falácia do "ensino superior para todos”, que
tentou colocar na faculdade alunos despreparados que, ao terminar seus cursos, não conseguem
se manter no mercado de trabalho que exige capacitação de nível internacional.
Não podemos nos dar ao luxo de perder mais uma geração.
A geração Z compreende o grupo de pessoas nascidas entre 1995 e 2010, atualmente com 11 a
21 anos. São justamente os jovens que estão frequentando do ensino médio ao superior e
sofrendo todo o impacto que tratamos anteriormente.
As pessoas da geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, muito familiarizadas com
a internet, compartilhamento de arquivos, telefones móveis, não apenas acessando a rede de
suas casas, mas também pelo celular, estando assim constantemente conectadas.
São indivíduos que compreendem a tecnologia e se mantêm abertos às suas evoluções.
Desemprego, diferença de renda cada vez maior em todo o mundo, classe média encolhendo e
aumento dos níveis de estresse nas famílias fazem parte do habitat da geração Z.
Por isso, em termos socioeconômicos, alguns especialistas sugerem ser esta uma geração
dominada por um sentimento de insatisfação e insegurança quanto à realidade e ao futuro da
economia e da política, propiciando o surgimento de indivíduos, grupos e movimentos políticos e
sociais antiestablishment, resultado do aprofundamento da polarização ideológica na sociedade,
através da chamada ciberpolítica, que atrai uma parcela dessa geração.
Por outro lado, ao contrário de todas as outras gerações anteriores, esta é tida como a mais
tolerante que já existiu, a mais favorável à igualdade de gênero e raças e a mais preocupada com
a preservação do planeta.
Motivar pessoas dessa nova geração em direção ao crescimento nacional e à sustentabilidade
social parece ser um enorme desafio.
Ansiedade, perfil multitarefa, aceitação da diversidade, tolerância ao erro e preocupação com o
julgamento das redes sociais são características comuns a esse grupo social, o que coincide com
os principais atributos do principal meio de entretenimento dessa geração: os games.
Neste sentido, o hubCG tem planejado os CCTs - Centros de Capacitação de Talentos, atraindo
jovens para uma formação complementar a seu curso do segundo grau. Além do desenvolvimento
de games educacionais e de processos de comunicação/interação em organizações empresariais
que poderão impulsionar ainda mais a integração desses jovens à realidade do desenvolvimento
da sociedade.

Advergames: de
batatinha frita a
automóveis, no
marketing os games
vendem tudo.
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Gamificação: aprendizado atraente
Desde os anos 1970 que os videogames fazem parte da vida da humanidade: um entretenimento
que continua impactando indivíduos da geração Baby Boomers, X, Y, Z e mais recentemente os
jovens Alpha.
Em um mundo de 7,8 bilhões de pessoas, cerca de 40% jogam algum tipo de jogo digital.
Homens, mulheres, crianças e idosos participam de um movimento global que cresce a taxas
exponenciais.
Segundo o último estudo da Mordor Intelligence – empresa de consultoria e inteligência de
mercado –, o faturamento global do mercado de games em 2020 foi de US$ 174 bilhões. Essa
receita vem se expandindo 10% ao ano, prevendo-se US$ 314 bilhões de faturamento em 2026,
um aumento de aproximadamente 80% em relação a 2020.
O mesmo estudo mostra que o mercado brasileiro vem acompanhando essa tendência de
crescimento. Em 2020, o setor de games nacional registrou um faturamento de US$ 2 bilhões,
tornando-se o décimo terceiro maior mercado mundial. Com uma base de mais de 84 milhões de
jogadores, o estudo projeta que o Brasil cresça a taxas superiores às médias mundiais, atingindo
um faturamento de US$ 4,5 bilhões em 2026.
Os games representam hoje um verdadeiro fenômeno de entretenimento, de relacionamento e até
de treinamento.
Inúmeras empresas em todo o mundo vêm recorrendo à linguagem e lógica dos games para
orientar e capacitar seus colaboradores, como única forma de reter atenção e interesse diante de
um mundo hiperconectado e constantemente online.
Tornar a tecnologia mais atraente, estimular usuários a se engajarem com comportamentos
desejados, indicar caminhos para o domínio e a autonomia, ajudar a resolver problemas de forma
focada e tirar vantagem da predisposição psicológica de se engajar em jogos são alguns dos
objetivos da chamada “gamificação”.
Gamificação é uma metodologia que usa elementos, lógica e design de jogos em contextos que
não têm como finalidade o entretenimento em si.
Nessa dinâmica, recursos como storytelling, missões e pontuação são aplicados para motivar as
pessoas a realizarem determinadas tarefas e até mudarem hábitos, gerando assim impactos
positivos concretos em suas vidas.
A gamificação funciona com um sistema de recompensas após a realização de tarefas e tem sido
aplicada a inúmeras situações, atividades, profissões e segmentos, com o objetivo de gerar
engajamento; motivar ações; modificar comportamentos; aumentar a efetividade de treinamentos;
estimular o alcance de metas e assegurar o aprendizado.

O treinamento
“gamificado” já é
realidade em milhares
de empresas, de
diferentes setores em
todo o mundo.
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Diversas áreas, como saúde, negócios, educação e esportes, estão tendo resultados positivos
com a prática da “gamificação", oferecendo experiências imersivas e interativas e obtendo
resultados concretos.
A grande descoberta das empresas foi que a diversão é o caminho mais fácil para transformar o
comportamento dos colaboradores para melhor, instigando duas características fundamentais em
ambientes corporativos e na vida profissional: a cooperação e a competitividade.
A revisão das práticas pedagógicas é considerada a medida mais efetiva para reduzir a repetência
escolar. E, nesse ponto, o aprendizado de desenvolvimento de “games” pode ser decisivo na
transformação educacional da geração Z.
Segundo o recente estudo “A verdade sobre a geração Z”, promovido pelo grupo global de
agências McCann, para essa geração, os games não são a próxima fronteira do entretenimento –
ele já está aqui. Para os jovens norte-americanos, games são considerados a principal forma de
entretenimento, enquanto que de forma global já ocupam a terceira posição. Da interação social
ao alívio do estresse, o jogo cresceu e se tornou uma parte essencial das vidas dos Zs: para essa
geração, jogo é vida.
As bases da "gamificação" surgiram há décadas, entretanto, somente a partir dos anos 2000 essa
estratégia começou a se consolidar e, após 2010, a ganhar espaço no mundo.
A gamificação não é positiva apenas para os aspectos profissionais. Ela também faz muito bem
para algumas questões relacionadas ao corpo e à mente.
Quando o participante ganha a recompensa, ativa a liberação de dopamina no cérebro — o
elemento que é responsável pelo bom humor. Isso acaba sendo bastante útil para o
gerenciamento do estresse e proporciona melhorias na capacidade de concentração. A dopamina
também atua na memória, no comportamento, na absorção do conhecimento, na atenção, na
aprendizagem e no sono.

Aplicação

NEGÓCIOS

Exemplos

Desenvolvimento de mercado

Advergames

Seleção e treinamento de
colaboradores

Testes de recrutamento e treinamentos
operacionais

Capacitação de professores

Treinamentos pedagógicos e avaliações

Instrumentos educacionais

Distribuição de conteúdos e testes de
aprendizado

EDUCAÇÃO

SAÚDE

Simuladores clínicos e cirúrgicos

ESPORTES

Simulações táticas

A aviação comercial e
militar foi um dos
primeiros setores a
utilizar o conceito de
“gamificação" como
treinamento
operacional.
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A empresa que adota a gamificação pode esperar pelos seguintes resultados:
•
•
•

Competitividade saudável: como gatilho para motivar a superação.
Sentimento de conquista: fator estimulante para interesse e engajamento em
cumprir novas etapas.
Mensuração e feedback: o sistema de ranqueamento possibilita acesso à evolução
pessoal, funcionando como termômetro para colaboradores e gestores, com
avaliações mais eficazes em relação ao seu desempenho profissional.

Hoje, já encontramos de empresas de terceirização de mão de obra a escolas de medicina
“gamificando" seus processos educacionais. Com isso, os designers de videogames,
desenvolvedores e artistas estão em alta demanda no mundo.
Por esse motivo, no mundo inteiro as universidades e escolas de games estão se esforçando para
atender às demandas, oferecendo cursos de design e programação de videogame, em programas
online de graduação e até níveis de pós-graduação.
Entretanto, o mercado de gamificação ainda é considerado moderadamente competitivo, com
poucos players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos detêm grandes
fatias do negócio. Estes estão se concentrando na expansão de sua base de clientes em outros
mercados que não o brasileiro.
Hoje, os principais players do mercado de gamificação são a Cognizant, MPS Interactive Systems
Limited, Microsoft, Callidus Software Inc. e a Cut-e GmbH (AON, PLC).
Mas, ainda que distantes, as consolidações parecem ser também o destino desse mercado. Em
setembro de 2020, por exemplo, a Cognizant adquiriu a Tin Roof Software para expandir os
serviços de engenharia digital. A Tin Roof oferece design de software, desenvolvimento, DevOps e
serviços de entrega para clientes cada vez mais dependentes de softwares.
Pouco antes, em abril de 2020, a Axonify Inc. estabeleceu parceria estratégica com a AVEVA, líder
global em software industrial e de engenharia, para oferecer um AI-microlearning adaptável
equipado com Inteligência Artificial (AI) como parte do AVEVA Unified Learning. Essa parceria torna
a AVEVA a primeira empresa de digitalização líder
a fornecer soluções de microaprendizagem para
equipes de operações
industriais.
Segundo a consultoria Modor Intelligence,
o mercado de “gamificações" ainda se encontra
em estágio favorável a investimentos.

E-sports: fenômeno
mundial que
movimenta bilhões de
dólares e cresce 20%
ao ano.
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O fenômeno dos e-sports
O e-sport é um fenômeno mundial. E sem precedentes…
Segundo informações divulgadas pelo Grupo Globo, o mercado de e-sports foi recentemente
avaliado em US$ 1,5 bilhão, crescendo a taxas de 20% ao ano.
Como mídia, é capaz de gerar engajamento imediato com um público avesso às mídias
tradicionais, altamente influenciador e decisor de consumo. E que já atinge 454 milhões de
espectadores a nível global e 30 milhões só no Brasil. Uma audiência de fãs aficionados que só
perde em volume para o SuperBowl americano e que entrega um CPM – Custo por Mil atingidos –
da ordem de 1/10, quando comparado às alternativas disponíveis.
Tudo isso, sem falar na alta flexibilidade de investimentos, que permite alocar verbas que variam
de poucos milhares a muitos milhões de reais, com garantia de retorno proporcional e incremental
ao investimento.
Os e-sports têm a capacidade de reunir milhares de fãs em estádios por todo o mundo e milhões
concentrados em suas casas, em qualquer tela disponível.
As audiências das transmissões são comparáveis aos bons tempos da TV e à emoção de grandes
eventos, como a final da Copa do Mundo.
Muitos ainda consideram que o mundo dos e-sports está apenas conectado às gerações mais
jovens. Entretanto, por sua interatividade gregária e paixão despertada em múltiplas idades, atinge
fãs de 12 a 60 anos.
Com o trabalho na frente Prática de Games - particularmente na preparação de times e
programação de encontros e torneios de e-sports -, aliado à alta expertise do Costão do Santinho
na produção de eventos de alto padrão, o hubCG se apresenta como um inovador player na
disputa desse bilionário mercado.

Perennials costumam
ser mais ecumênicos
em relação a jogar com
pessoas de outras
idades.
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Perennials: uma geração transgeracional
Na verdade, esse novo mundo representa o surgimento de uma nova forma de estratificar o
mercado. É preciso entender que o universo gamer é formado por uma geração que não se define
pela data de nascimento: os Perennials.
Perennials são pessoas de qualquer idade, que vivem o presente, adotam tecnologia
precocemente e têm amigos de múltiplas faixas etárias.
A definição dos Perennials leva em conta características mais psicográficas que demográficas. A
cronologia cede espaço para a identidade social.

“Vivenciamos atualmente uma perda de
fronteiras entre gerações, uma distinção
líquida entre etapas que estavam muito mais
marcadas no passado.”
Lilian Rodrigues, adepta da cultura Geek
Recente pesquisa da promotora de e-sports BBL – realizada pelo instituto MindMiners – buscando
identificar os Perennials e o novo comportamento social concluiu que eles são 17% da população.
Mas correspondem ao dobro disso em potencial de consumo e o triplo na capacidade de
influenciar os demais.
Sua presença é muito mais concentrada nas classes de maior renda.
Perennials são 85% mais interessados em tecnologia, 33% em games, 42% em livros e 24% em
cinema que a média da população geral.
Seu foco é mais endógeno que exógeno, com grande uso da internet para busca de informação
relevante.
Isso se revela também nos hábitos de lazer e diversão noturna. E se reforça com a grande
importância que dão a marcas de alimentos e menos a marcas de roupas.
Entre os conteúdos mais consumidos pelos Perennials estão os documentários e jornalismo.
A queda de audiência em TV aberta é muito mais acentuada entre os Perennials. E muito menor na
queda de leitura de jornais e revistas.
A amizade e as relações para os Perennials são forjadas nos interesses comuns, mais que na faixa
etária, proximidade física ou grau de parentesco.

Perennials: uma
geração que não se
define pela data de
nascimento .
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"Perennials não se relacionam por IDADE, e
sim por identIDADE.”
Walter Longo, palestrante, consultor e conselheiro de
empresas
Perennials são mais comunitários e participam ativamente de causas sociais.
Foram influenciados pela nova ótica dos Millennials, mas não se identificam com a preguiça, o
isolamento e o egoísmo dessa geração. Podem pertencer aos Baby Boomers, X, Y ou Z, mas
independentemente disso, se sentem próximos, são inclusivos, gregários e participativos com
outras tribos.
Têm uma visão pragmática da sua relação com marcas e produtos, mas admitem priorizar aquelas
empresas que defendem causas sociais ou culturais.
Quando o assunto é games, e-sports é o esperanto que conecta todos os Perennials através de
uma plataforma inclusiva, lúdica e participativa. Por isso, vê-se pessoas de 45 anos disputando
torneios com garotos de 18.
O engajamento, natural dos Perennials em tudo que fazem, encontra nos games a resposta mais
lógica para exercer sua visão colaborativa e participativa do mundo. E assim sendo, deverão se
transformar rapidamente nos mais ativos promotores dos produtos do hubCG.

Costão do Santinho:
legado de mais de
5.000 anos de respeito
e harmonia com a
natureza e a história da
humanidade.
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Natureza: integração faz toda a diferença
A valorização da floresta, dos biomas, das raízes históricas e o convívio harmônico com ambientes
intocados são valores próprios da geração Z.
Ao contrário das gerações anteriores, que pregavam a transformação do meio ambiente como
forma de desenvolvimento, esta geração se preocupa com os efeitos da intervenção humana nos
ecossistemas para a perenidade do planeta.
Viver em harmonia com a natureza, reduzindo a poluição ambiental, realizando uma gestão
consciente de resíduos e praticando a reciclagem de matérias-primas são valores profundamente
identificados com essa nova geração.
Estamos diante de uma nova geração que valoriza centros urbanos mais humanizados, que
permitam uma coexistência mais harmônica entre o tecnológico e o nativo, entre o futuro e o
eterno.
Nesse sentido, Florianópolis vem se destacando por associar um invejável e bem preservado meio
ambiente a uma pujante indústria de inovação e tecnologia digital, responsável por 14% do PIB do
município, conforme recentemente divulgado pela revista Exame.
Com suas mais de 40 praias, dunas e lagoas, tem atraído empresas inovadoras, que praticam
uma média salarial bem superior à do restante do país (R$ 4.875,00 contra R$ 2.900,00).
E especificamente na Praia do Santinho, os registros das civilizações que viveram na região há
mais de 5.000 anos, como o Homem do Sambaqui e, mais recentemente, em 1.500 d.C, os
Carijós da nação Tupi-Guarani, evidenciam um legado de respeito e harmonia com a natureza que,
ao contrário do que ocorre na maioria do território brasileiro, vem se mantendo até os dias de hoje.
É neste ambiente natural privilegiado que será instalada a sede operacional do hubCG, na forma
de um moderno campus, conectando inovação e natureza, promovendo bem-estar e
desenvolvimento humano.

Educação e P&D
alinhadas às demandas
do mercado da
tecnologia foi o que fez
a diferença nas
universidades sulcoreanas.
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Benchmarks que inspiram o negócio
Buscou-se estudar e compreender os grandes players que atuam em frentes de negócio
semelhantes ao hubCG.
A pesquisa examinou atividades relacionadas às frentes do hubCG com o objetivo de modelar a
definição de produtos a serem comercializados, fontes de receita, públicos atendidos, estratégias
de atuação no mercado e informações que possibilitem a estruturação do modelo ideal de
negócio.

Projetos de educação que mudaram sociedades

Coreia do Sul
Ao sacrificar uma geração, a Coreia do Sul preparou as bases e fundações para tornar-se a
superpotência que é hoje, com apenas quatro pilares: política educacional; destinação de
recursos; seriedade; foco.
A concentração dos recursos públicos no ensino fundamental e o engajamento de pais na
educação dos filhos foram algumas das decisões fundamentais na transformação educacional
sul-coreana.
Mas a decisão de investir em polos universitários voltados para a área de tecnologia foi o que
permitiu atrair recursos das empresas para custear as universidades, produzindo profissionais e
conhecimentos avançados alinhados com as demandas do mercado. Exatamente o mesmo
conceito proposto pela frente Educação e Treinamento profissional do hubCG.
Segundo reportagem da revista Veja de dezembro de 2008, a Coreia do Sul e o Brasil já foram
países bastante parecidos. Em 1960, eram típicas nações do mundo subdesenvolvido, atoladas
em índices sociais e econômicos vexatórios e com taxas de analfabetismo que beiravam os 35%.
Na época, a renda per capita coreana equivalia à do Sudão, em torno de US$ 900 por ano. Nesse
aspecto, o Brasil até levava alguma vantagem – nossa renda per capita era então o dobro da
coreana. A Coréia amargava ainda o trauma de uma guerra civil que deixou um milhão de mortos
e a economia em ruínas.
Hoje, um abismo separa as duas nações. Os estudantes brasileiros dedicam menos de cinco
horas por dia aos estudos. Os sul-coreanos estudam em média onze horas por dia. A Coreia do
Sul exibe uma economia vigorosa, capaz de triplicar de tamanho a cada década. Sua renda per
capita cresceu dezenove vezes desde os anos 1970 e a sociedade atingiu um patamar de bemestar invejável. Os sul-coreanos praticamente erradicaram o analfabetismo e colocaram 82% dos
jovens na universidade.

Na Finlândia, um
sistema foi criado para
que o aluno não se
sinta “preso”, cansado
ou obrigado a
frequentar a escola.
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Finlândia
Se pensarmos em um benchmark de qualidade e resultados, a Finlândia também pode ser um
bom exemplo para o Brasil, dando seu aval ao tipo de Educação e Treinamento profissional
proposto pelo hubCG.
O sistema educacional foi organizado para que o aluno não se sinta “preso”, cansado ou obrigado
a frequentar a escola. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), os alunos finlandeses são os que menos têm trabalho e lições em casa.
Embora tenha um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, a Finlândia realiza
reformas constantes – a mais recente foi em 2016. Segundo o pensamento finlandês, o ensino
precisa acompanhar um mundo em constante transformação e, no futuro, o aprendizado deverá
ser feito por meio de projetos multidisciplinares, que terão como tema fenômenos complexos e
servirão para desenvolver habilidades de resolução de problemas, em salas de aula que deverão
se transformar, com a integração de novas tecnologias.
Israel
Outro case de sucesso a ser observado é o de Israel. Reconhecido como a Nação das Startups,
o país do Oriente Médio é exemplo de como uma cultura empreendedora e o investimento em
tecnologia podem ser o caminho para vencer os mais variados tipos de adversidades.
Não seria exagero dizer que os israelenses respiram o empreendedorismo desde a infância. É
nesse período da vida que começam a ser estimulados – pela família, por professores e pelo
governo – a terem um pensamento inovador e criarem formas de ganhar dinheiro.
O Exército de Israel é peça fundamental dessa cultura empreendedora. Ao concluir o ensino
básico, todos os cidadãos são obrigados a prestar o serviço militar: homens, por três anos;
mulheres, por dois anos. Por lá, eles aprendem a serem líderes, a lidar com responsabilidades,
tomar decisões, serem flexíveis, questionar hierarquia e a trabalhar em grupo. Essa experiência
também pode proporcionar o primeiro contato do jovem com a tecnologia de ponta. As Forças
Armadas possuem orçamento para desenvolver, em suas unidades de inteligência e tecnologia,
soluções para a segurança nacional. Essas criações também são usadas para fins civis, para
ajudar a população em desafios cotidianos. É bem comum que, após encerrar o serviço militar, os
jovens abram uma startup. Um exemplo clássico é a fundação do Waze.
O governo de Israel investe o maior percentual do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento (P&D),
cerca 5%. Esse é um dos grandes diferenciais do país quando o assunto é inovação. Em termos
comparativos, o Brasil investe apenas 1,2%. O culto ao conhecimento e a valorização da
educação são fortes no país, que possui um dos maiores índices de formação universitária do
mundo, cerca de 46% da população. A qualidade começa ainda no ensino básico, em que as
escolas ajudam na inserção da tecnologia e do empreendedorismo na rotina dos alunos.
Na universidade, há incentivos à inovação e ao desenvolvimento de startups. A mesma linha de
pensamento da frente de Fortalecimento de Empresas operada pelo hubCG.

Estímulo ao
pensamento inovador
e a novas formas de
ganhar dinheiro: em
Israel,
empreendedorismo se
aprende em casa e na
escola.
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Ensino de games
Segundo o site World Scholarship Forum, os critérios para classificar as melhores escolas de
desenvolvimento de jogos online incluem taxas de graduação, credenciamento, taxa de aceitação,
avaliações sobre professor, reputação e feedback dos alunos e créditos transferíveis.
Seguindo esses critérios, selecionamos aqui as 5 escolas que mais se destacaram em todo o
mundo na capacitação online de profissionais para o mercado de games, todas elas nos Estados
Unidos.
No Brasil, a frente de Educação e Treinamento de Profissionais do hubCG oferecerá capacitação
online de excelência, complementada com a realização de estágios, projetos cooperados,
estudos e experimentos presenciais.

Universidade de Lindenwood – Saint Charles, Missouri, EUA
Pelo ranking, considerada a número 1 das escolas de desenvolvimento e design de jogos online
do mundo.
A Lindenwood University, uma universidade presbiteriana de renome internacional que promove os
valores judaico-cristãos, orgulha-se de sua integridade, dedicação, excelência, criatividade e
comunidade.
Sua Escola de Artes, Mídia e Comunicação oferece uma graduação online em design de
videogames, com aulas que incluem desenvolvimento de jogos, design e animação 3D.
Na pós-graduação prepara os alunos para atuarem como designer mecânico, escritor, artista
conceitual, modelista, diretor de arte, programador de motores e programador de áudio.
•

Matrícula: US$ 495,00 / hora de crédito.

•

Bacharelado online em design de videogame: 54 horas.

•

Taxa de aceitação: 55%.

•

Taxa de graduação: 50%.

Universidade Full Sail – Winter Park, Flórida, EUA
Credenciada pela Comissão de Credenciamento de Escolas e Faculdades de Carreira (ACCSC), a
Full Sail University oferece cursos de bacharelado em Ciência da Arte em Jogos e Design de
Jogos, inclusive com opções online flexíveis e a preços razoáveis.
Conta com dois diferentes programas: Game Art (elementos artísticos de design de jogos) e Game
Design Program (abordando também questões como economia e usabilidade dos jogos).

No Missouri, a número
1 das escolas de
desenvolvimento e
design de jogos online
do mundo.
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Oferece ainda o programa de graduação Master of Science em jogos mobile, envolvendo
aspectos de design, produção e entrega.
•

Matrícula: US$ 450,00 / hora de crédito.

•

Duração: 29 meses (curso online) ou 20 meses (curso presencial).

•

Taxa de aceitação: 100%.

•

Taxa de graduação: 44%.

Academy of Art of San Francisco University, Califórnia, EUA
Oferece uma das opções de graduação mais abrangentes dentre as escolas de desenvolvimento
de games.
Se o foco forem as Artes, existe um programa de dois anos de duração. Para estudantes mais
inclinados à programação, um bacharelado em Ciências que requer o dobro de créditos. E há
ainda um programa específico para a produção de personagens, envolvendo animação e
storytelling.
A escola foca a formação para o mercado de trabalho, estimulando a criação de protótipos de
jogos e familiarizando seus alunos com as mesmas técnicas de design, programação, conceito,
modelagem e animação utilizadas nos principais estúdios da indústria de games.
Oferece ainda experiências artísticas na primavera, verão e outono para que alunos do ensino
médio tenham uma prévia vivência universitária.
•

Matrícula: US$ 23.416,00.

•

Taxa de aceitação: 100%.

•

Taxa de graduação: 33%.

Universidade de Baltimore, Maryland, EUA
Universidade pública fundada em 1925 e localizada no coração da cidade, se concentra na
"educação voltada para a carreira”, com mais de 70 programas.
Seu programa de graduação em simulação e design de jogos começou em 2003 e possui
formato híbrido, com conteúdos online, e aulas em seus dois diferentes campus. Os alunos
podem optar entre duas áreas especializadas: arte técnica ou codificação e desenvolvimento.
•

Matrícula: US$ 4.548,00.

•

Taxa de aceitação: 49%.

•

Taxa de graduação: 64%.

Universidade Full Sail,
na Flórida: mais do que
escola, quase um
parque temático.
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The Art Institute of Pittsburgh – Divisão Online – Jamestown, Carolina do Norte, EUA
Oferece curso online de Game Art & Design, no qual os alunos podem obter um diploma de
bacharel, desenvolvendo habilidades em scripts, iluminação, digital storytelling, design de
personagens, storyboards, estratégias de jogos, design de níveis e produção de jogos.
O grande diferencial está no departamento de serviços profissionais, que oferece desde o primeiro
dia de curso o acesso a estágios e trabalhos como freelancer, software de criação de currículo,
ferramentas de avaliação de carreira e outros recursos úteis para a colocação de desenvolvimento
no mercado de trabalho.
Mesmo após a formatura, a escola oferece assistência para preparação de entrevistas, carta de
apresentação e serviços de edição de currículos e ferramentas personalizadas de busca de
emprego.
•

Matrícula: US$ 17.104,00.

•

Taxa de aceitação: 39%.

•

Taxa de graduação: 32%.

Brasil Game Show: a
maior feira de games
da América Latina.
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Eventos da indústria de games
Apesar de seriamente atingido pelos efeitos da pandemia, o setor de eventos tem encarado com
entusiasmo a explosão da indústria dos games, com iniciativas de peso em praticamente todo o
mundo.
O hubCG, como ponto de convergência de interesses e de interação dos atores/comunidades do
mundo gamer, também atuará com eventos próprios, seguindo as melhores práticas de alguns
dos mais representativos eventos do segmento.

BGS – Brasil Game Show – São Paulo, Expo Center Norte
Realizada pela primeira vez em 2009, no Rio de Janeiro, como Rio Game Show, reúne as
principais empresas do segmento para seus grandes lançamentos, abrindo espaço também para
estúdios independentes, atraindo personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos.
Apesar de atrair um público de interesse diverso, como investidores, empresários e profissionais
do mercado de games, a BGS tem um DNA essencialmente gamer, mantendo-se fiel ao slogan
“Aqui se joga”, com milhares de estações de jogos, como máquinas arcade, plataformas mobile,
PCs, óculos de realidade virtual, consoles, board games e card games.
Mais de 2,1 milhões de pessoas já passaram pela BGS. A 12a edição, realizada em 2019, foi a
maior de sua história, com cerca de 400 estandes, convidados internacionais, campeonatos de esports, áreas temáticas e centenas de lançamentos.
•

Período do ano: setembro/outubro.

•

Duração: 3 dias.

•

Visitantes (média): 300 mil.

•

Ingressos: de R$ 99,50 a R$ 1.950,00.

•

Conteúdos: BGS Jam, lançamentos e destaques, campeonatos, convidados,
influenciadores, BGS Cosplay, BGS E-Sports, BGS Game Evolution, BGS Meet&
Greet, BGS Pinball & Arcade, BGS Talks, Avenida Indie, Wall of Fame.

•

Marcas expositoras: Banco do Brasil, Epic Games, Nintendo, YouTube Gaming,
Xbox, PlayStation, Facebook Gaming, Logitech, WB Games, Acer, Aorus, Asus,
DXR Acer, Piticas, Fallcol, Warrior, Razer, Pichau Gaming, Corsair, Legion, Magic,
Redragon, Microcamp, OEX Game, Sunny, Lupo Urban, Panini, Matic, Dazz, Saga,
Veloe, Quoted, VIVO, Smilegate, AOC, Cup Noodles, HyperX, Ancestral Robot,
Edifier, Evoloo, Almofada Geek, Myridian, O Melhor Acontece, Kathavento, Twitch,
Magalu, Dell Gaming, Domino’s Pizza, Spoleto e Cinemark.

GAMESCON: na
Alemanha, o maior
eventos de games do
planeta.
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GAMESCON – Alemanha, Cologne, Koelnmesse (Centro de Exibições de Colônia)
O maior evento de jogos do mundo, tanto em espaço de exposição, como em número de
visitantes.
É usada por desenvolvedores de games e fabricantes de hardwares de todo o planeta para
exibição de seus próximos lançamentos.
Na edição de 2018, organizada pela Associação da Indústria Alemã de Videogames, contou com
1.037 expositores de 56 países e 370.000 visitantes.
•

Período do ano: final de agosto.

•

Duração: 3 dias.

•

Visitantes (média): 370.000.

•

Conteúdos: NextGen, Live-Highlights, Games, Creator & Streamer, Cosplay, ESports, Indies, Family & Friends, Campus, Hardware, Software, Mobile, Congress,
Retro.

•

Marcas expositoras: 1C Company, 2K Games, Activision Blizzard, Bethesda
Softworks, Bohemia Interactive, Capcom, Codemasters, Eletronic Arts, Konami,
505 Games, Bandai, Namco, Epic Games, MiHoYo, SEGA, Ubisoft, Xbox,
Microsoft, Warner Bros.

BLIZZCON – EUA, California, Anaheim, Anaheim Convention Center
Organizada pela Blizzard Entertainment para exposição dos games de seu próprio
desenvolvimento: World of Warcraft, The Burning Crusade, Starcraft, Ghost, Diablo III, StarCraft II
e World of Warcraft Trading Card.
Durante o evento, são realizados anúncios oficiais da empresa relacionados aos jogos,
visualizações dos próximos jogos e conteúdos, com sessões de perguntas e respostas e painéis,
concursos de fantasias e versões jogáveis de vários jogos da própria Blizzard.
•

Período do ano: início de novembro ou final de fevereiro.

•

Duração: 2 dias.

•

Visitantes (média): 40.000.

•

Ingressos: US$ 175 e US$ 230.

QUAKECON: um
quarto de século
promovendo os
próprios games através
de eventos.
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QUAKECON – EUA, Dallas, Hilton Anatole, Gaylord Texan Resort & Convention Center
Fundado em 1996, o QuakeCon nasceu de uma reunião local de fãs do game Quake, da ID
Software, e se tornou um dos mais famosos festivais de games, inclusive com uma enorme festa,
a LAN BYOC (Bring-Your-Own-Computer), considerada a maior do gênero da América do Norte.
Celebra e promove as principais franquias da ID Software e outros estúdios de propriedade da
ZeniMax, através de ampla gama de atividades, incluindo apresentações, torneios, painéis,
exposições, degustações dos próximos lançamentos e oportunidades de doações e apoios a
causas socioambientais.
•

Período do ano: final de julho/começo de agosto.

•

Duração: 3 dias.

•

Jogadores (média): 8.000 a 12.000.

•

Ingresso: gratuito.

•

Marcas expositoras: ID Softwares, Attic Space Games, BAWLS Guarana, Corsair,
Crazzie Gear, Dell/Alienware, EKWaterblocks, Fan Guru, Fantasy Flight Games,
Fixation Vr, Fractal Design, Mavs, Gaming, Meeple Solutions, Modders Inc, More
Fun Comics & Games, MSI, New Blood, Interactive, Nvidia, Pecos Pete’s Soda,
Performance PCs Inc, Razer, Solar Flare, State, Farm Insurance, SteelSeries,
Toornament, TOYNK TOYS LLC, V1 Tech, Ventrilo.

EGX – Reino Unido/Alemanha
Evento europeu itinerante, contemplando tudo que possa se relacionar a games.
Já teve edições em Londres, Berlim, Birmingham e Leeds, em diversos centros de exposições e
em diferentes épocas do ano.
•

Período do ano: variável.

•

Duração: 4 dias.

•

Visitantes (média): 80.000.

•

Ingresso: Super Pass (£75), Early Entry Tickets (£24) Day Tickets (£22) e Afternoon
Tickets (£15).

•

Conteúdos: Games & Experiences, The Leftfield Collection, Rezzed Sessions,
Rezzed Zone, Retro Zone, Tabletop Zone, EGX Live, After Hours, GI Academy, Live,
EGX Arena, Cosplay Zone, EGX Theater.

PAX: a grande
celebração da cultura
gamer, de jogos de
mesa a arcade games.
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E3 – EUA, Los Angeles, Los Angeles Convention Center
Organizada pela Entertainment Software Association, reúne novidades relativas a lançamentos e
tendências de mercado de várias empresas do setor de games.
•

Período do ano: junho.

•

Duração: 3 ou 4 dias.

•

Visitantes (média): 66.000.

•

Ingresso: US$ 200,00.

•

Marcas expositoras: Activision Publishing, Inc., Amazon Game Studios, Bad Button
Studio, Bandai Namco Entertainment America Inc., Bethesda Softworks, Capcom
USA, Inc., Click Entertainment, DvG, Deep Silver, Inc., Epic Games Inc., Funcom,
Gameloft, GFuel, GTR Simulator, GungHo Entertainment Online America, Hori USA,
Hyperkin, Inc., Kalypso Media Group, KontrolFreek, LGA Enterprises, Limited Run
Games, NCSoft, nDreams, Next Level Racing, Nintendo of America Inc., NVidia,
Oculus from Facebook, PureArts, RDS Industries Inc., Rebellion, Sega, Square
Enix, Inc., Take-Two Interactive Software, Tastemakers, Technisport, THQ Nordic,
Ubisoft, Entertainment SA, UCC Distributing Inc, UnnamedVR by Paracosma,
Warner Bros., Games, Xbox, XSeed Games, Xsolla.

PAX – Penny Arcade Expo – EUA/Austrália
Evento itinerante, reúne uma série de festivais de cultura de games envolvendo jogos de mesa,
arcade games e jogos de vídeo.
Lançado em 2004, já teve edições em Seattle, Boston, Filadélfia, San Antonio e Melbourne.
•

Período do ano: setembro/outubro.

•

Duração: 3 ou 4 dias.

•

Visitantes (média): 70.000.

•

Ingressos: de US$ 60,00 a US$ 230,00.

•

Conteúdos: Expo Hall, Panels, The PAX 10, Omegathon, Bandland, Tournaments,
Pin Trading, True Dungeon, AFK Room, Diversity Lounge, PAX XP, Handheld
Lounge RPG, Miniatures Area, Learn & Play, Classic Cardboard, The Workshop,
Playtesting, LFG Zone, Kids Day.

•

Marcas expositoras: Sony, Seven Computação Gráfica, Warner Games, Activision,
EA, Blizzard Entertainment, Nvidia, Razer, Level Up!, Hoplon Infotainment, NC
Games, Ubisoft, Kingston, Baixaki, Install Core, Incomm, InnoGames, Rixty, PlayTV,
Furfle, Corsair, Game Insight, Sarava, Microsoft.

Comunicação, internet,
publicidade, games,
comércio e educação:
as múltiplas
ramificações da
gigante asiática
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Desenvolvimento e prática de games
A multiplicidade de produtos e serviços do mercado de games, assim como sua conexão com
outros setores econômicos, faz com que cada empresa do segmento possua características e
enfoques bastante próprios, sendo espantoso o porte que podem alcançar.
Para definir os negócios do hubCG, foram estudados 25 grandes players do mercado mundial,
dos quais 6 foram escolhidos para uma observação mais aprofundada, tendo em vista a sinergia
com as frentes de negócio, a preocupação e ações para o desenvolvimento da comunidade.

NetEase

A NetEase é uma empresa de tecnologia que atua nos setores de comunicação, internet,
publicidade, games, comércio e educação. Fundada na China em 1997, é uma das maiores em
produção de jogos no mercado asiático.
A empresa produz jogos para mobiles e para computadores, monetizando através da venda de
skins (acessórios, roupas, bonecos), que representam mais de 74% do seu faturamento. Possui o
programa NetEase Success Fund, que disponibiliza até US$ 500 mil para desenvolvedoras
terceiras trabalharem com o marketing para impulsionamento de seus jogos, faturando com
contratos preestabelecidos sobre a comercialização de cada jogo. Está presente no setor de
educação com o programa NetEase Youdao, vendendo cursos sobre várias áreas de
conhecimento e hardwares educacionais que correspondem a 4,3% do seu faturamento. Atua
ainda nos ramos de streaming de música e vídeo, e de e-commerce, monetizando por meio de
programas de assinatura e royalties sobre os produtos comercializados, responsáveis por 21,6%
do seu faturamento (NETEASE, 2020).
Destaca-se que a empresa não tem a própria plataforma de games, ou seja, divulga seus
produtos no próprio site e publica em plataforma de terceiros como Play Store, Apple e Steam.
Em 2020 a empresa possuía cerca de 24 mil funcionários e auferiu US$ 11,4 bilhões de receita,
registrando um crescimento de 19% em relação a 2019, com um lucro bruto de 53% e
investimento de 14% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento (MORDOR, 2021).

Diariamente, mais de
3,5 milhões de games
se conectam a sua
plataforma para jogar
games produzidos pro
terceiros.
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Roblox
A Roblox é uma plataforma de desenvolvimento e prática de games conhecida por ser uma social
gaming platform. Registrou mais de 200 milhões de usuários mensais em 2020 e apresenta,
diariamente, 3,6 milhões de usuários ativos. Cabe ressaltar que a Roblox não é um jogo, mas sim
uma plataforma onde pessoas acessam jogos desenvolvidos por terceiros.
O que faz a Roblox ser diferente de qualquer outro player na indústria de games é que os seus
jogos são feitos pelos próprios usuários. Com isso, cria-se um engajamento com o usuário, não
só devido à possibilidade de jogar diversos tipos de jogos, como também por meio da oferta de
engines para o desenvolvimento. Outro diferencial da empresa está em permitir que seus usuários
criem os próprios personagens dentro da plataforma, promovendo um universo digital de
interação entre os usuários chamado de “metaverse”. Nos Estados Unidos, mais da metade dos
jovens até 16 anos estava ativa na plataforma em 2020.
Diferente dos outros players, a Roblox tem como diferencial uma economia interna voltada ao
sistema de monetização da moeda “Robux”, criada pela própria empresa. Essa moeda possibilita
diversas transações financeiras dentro da plataforma, desde o download do game, que pode ser
gratuito ou pago com a moeda, às microtransações, vendas de itens, vendas de créditos dentro
da plataforma e plano de assinatura premium que fornece ao usuário benefícios especiais dentro
dos jogos.
A Roblox abriu capital na bolsa de valores em 2021 com um valor de mercado de US$ 38 bilhões,
cerca de 40 vezes a sua receita bruta de 2020, que registrou um aumento de 82% comparado ao
ano anterior.

EA: a gigante
americana dos games
detém a franquia de
alguns dos título mais
jogados em todo o
mundo, como
Battlefield e Fifa.
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Electronic Arts
A Electronic Arts foi fundada nos Estados Unidos em 1982 e opera como desenvolvedora,
publicadora e distribuidora de jogos, atuando nos setores de competição, tecnologia, pesquisa,
aceleração, educação e games.
Adicionalmente, a empresa apresenta seis vertentes em comum ao hubCG, compondo a geração
de games, incubação, marketing e mídia, eventos, assistência a negócios e plataforma de jogos.

Produz games para mobiles, consoles e computadores, monetizando através da venda de jogos,
conteúdos adicionais e microtransações dentro dos jogos, sendo que 50,8% das suas receitas
advêm das microtransações. Possui a plataforma Origin faturando na comercialização dos games
e o programa EA Play, um sistema de assinatura que disponibiliza vários jogos em parceria com
desenvolvedoras. Os jogos digitais e mobile são responsáveis por 37% das receitas da empresa,
enquanto os jogos de console participam em 22%.
Incuba vários estúdios centrais responsáveis pelas grandes franquias da Electronic Arts
(Battlefield, Fifa, entre outros) e apresenta o programa EA Originals, disponibilizando investimentos
e auxílio aos estúdios com projetos potenciais, formulando mentorias e apoios estratégicos. A
empresa possui o próprio motor gráfico (Frostbite) e o programa SEED, responsável por estimular
a pesquisa em inovação juntamente com desenvolvedores, com o intuito de buscar atualizações
para os softwares utilizados na produção de games (SEED, 2021).
Promove eventos de e-sports e disponibiliza vários circuitos com premiações aos competidores,
com o intuito de expandir a comunidade do game, monetizando através de direitos de
transmissão, bilheteria e patrocínios. Também compõe estratégias de marketing com
influenciadores (youtubers) e atletas (como o jogador de futebol francês Mbappe), com objetivo de
divulgar a marca ao grande público.

Electronic Arts: receita
de US$5,5 bilhões e
crescimento da ordem
de 11% ao ano.
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Em 2020 a empresa tinha mais de 9 mil funcionários e obteve US$ 5,5 bilhões de receita, uma
expansão de 11% em relação a 2019, sendo que 68% veio dos jogos para console. Auferiu US$
4,1 bilhões de lucro bruto, investindo 27% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento.

Sega Sammy
A Sega Sammy foi fundada no Japão em 1960 e opera como desenvolvedora e publicadora de
jogos, atuando nos setores de games, fliperamas, esportes, hotelaria, eventos e comércio. Possui
grandes resorts e apresenta duas vertentes em sinergia ao hubCG, sendo a geração de games e
eventos de e-sports.

Desde 1960 no
mercado de games, a
japonesa Sega Sammy
é dona de alguns dos
mais emblemáticos
personagens do setor .
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O grupo Sega Sammy é detentor de franquias conhecidas como a Sonic, Company of Heroes e
Total War, monetizando através da venda de games e conteúdos adicionais. Desenvolve jogos
para console, mobile e computador e promove eventos de e-sports. Os serviços relacionados ao
entretenimento correspondem a 68% de seu faturamento.
Quanto à produção de jogos e máquinas de fliperamas, chamadas de Pachislot e Pachinko, o
faturamento vem da venda e do aluguel desses produtos, que representam 29% de seu
faturamento. Adicionalmente comercializa conteúdo de vídeo e brinquedos vinculados aos jogos
através de uma plataforma de e-commerce.

A Sega Sammy está também no ramo da hotelaria, com resorts, monetizando com a
hospedagem, cassinos e campos de golfe. A ideia da integração do mundo de games com a
hotelaria foi de trazer mais ações de entretenimento aos resorts e cassinos do grupo.
Os dados divulgados em 2020 mostram que a empresa auferiu US$ 3,4 bilhões de faturamento,
um aumento de 10% em relação a 2019. Do faturamento da empresa, US$ 2,3 bilhões referem-se
ao segmento de entretenimento e negócios, aos quais são incorporados os games e a prática de
games (MORDOR, 2021).

Valve
A Valve foi fundada nos Estados Unidos em 1960 e atua como desenvolvedora, publicadora e
distribuidora de jogos, operando nos setores de games, tecnologia, marketplace, hardware e
eventos. A empresa apresenta quatro vertentes em sinergia ao hubCG: a geração de games,
marketing e mídia, eventos e plataforma de jogos.
A Valve apresenta um corpo técnico central para o desenvolvimento dos jogos para consoles,
mobile e computadores. Possui as franquias Dota, Counter-Strike e Portal, faturando com a venda
de games e skins.

120 milhões de
jogadores se conectam
mensalmente à
plataforma da Valve,
que ganha 2,6 milhões
de novos usuários a
cada mês .
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Possui a plataforma Steam, responsável por interligar os desenvolvedores aos consumidores e
unir o marketplace de jogos às skins, fornecendo uma área com estatísticas, tabelas e
informações para ajudar na gestão das vendas. A plataforma arrecada royalties de 30% na venda
dos jogos e 10% nas transações dos itens no marketplace (MARKS, 2020; CLEMENT, 2021).
A Valve é responsável pelo The International, um campeonato de Dota 2 que utiliza a venda de
skins no game para subsidiar a premiação. Realiza eventos de promoções na plataforma para
atrair público e disponibilizar emblemas específicos para o consumidor participante. Também
investe fortemente em pesquisas tecnológicas de hardwares. Por conta disso, desenvolveu o
sistema operacional chamado de SteamOS, o console Steam Machine e os óculos de realidade
virtual Valve Index.

7 vertentes de negócio:
games, marketing e
mídia, eventos, arenas
e times, plataforma de
jogos, fundo de
investimento,
governança e
administração.
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Em 2020 a Steam faturou US$ 7 bilhões, um aumento de 14% em relação a 2019. Tal
faturamento considerou apenas as vendas de jogos, excluindo o comércio e a venda de skins
dentro da plataforma.
A Valve ainda possui a maior plataforma de games, com 120 milhões de jogadores mensalmente e
a adição de mais 2,6 milhões novos compradores por mês.

Tencent
A Tencent foi fundada na China em 1998 e opera como desenvolvedora, publicadora e
distribuidora de jogos, atuando nos setores de games, publicidade, redes sociais, educação,
fintechs e tecnologia. É a maior empresa de jogos do mundo e apresenta sete vertentes em
sinergia ao hubCG: geração de games, marketing e mídia, eventos, arenas e times, plataforma de
jogos, fundo de investimento, governança e administração.

A Tencent produz jogos para mobiles e é detentora da Riot Games, que apresenta jogos como o
League of Legends e Valorant, possuindo ainda fatias da Epic Games, PUBG Corporation e
Supercell, com presença indireta nos games dessas companhias destinados a outros hardwares.
Apresenta o WeGame X, um portal destinado ao marketplace de jogos da empresa com mais de
200 milhões de usuários cadastrados (NESTERENKO, 2019), e o Tencent Cloud, uma plataforma
de serviços na nuvem que oferece máquinas virtuais, armazenamento, segurança, sistema de
jogos e vídeos, servidores, domínios para sites, processamento de dados, entre outros. A
empresa monetiza através da venda de games, comercialização de skins, assinaturas e cobranças
dos serviços na nuvem, que correspondem a 49% de suas receitas.

Tencent: US$ 34,5
bilhões de
faturamento, com
crescimento da ordem
de 15% a.a.
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Financia ainda competições de suas principais franquias de games, perfazendo mais de US$ 22
milhões de premiação e 300 milhões de horas assistidas nos eventos (ESPORTSCHARTS, 2021).
Está na área educacional dos e-sports com o projeto King Pro League, um workshop que, em
parceria com universidades, tem o intuito de resolver o problema de escassez de jogadores no
mercado e tornar o ecossistema mais versátil ao público (CHEN, 2020).
A Tencent atua também como fundo de investimento na área dos jogos, tendo realizado 32
acordos de fusão em 2020, o que representou US$ 3,96 bilhões de investimento no ano
(INVESTGAME, 2021).
Por fim, apresenta outros tipos de negócios como fintechs (que compõem sistemas de
pagamento, wallets e blockchain), conteúdos de entretenimento (relacionando redes sociais,
jogos, streaming de vídeos, portal de notícias e de e-sports, que representam 26% do
faturamento da empresa) e o Tencent Marketing Solution, que disponibiliza consultoria para
marcas.
Em 2020, a Tencent faturou US$ 34,5 bilhões, o que representa uma expansão de 25% de seu
faturamento em relação a 2019. Desse faturamento, cerca de 7% é relacionado ao segmento de
entretenimento e negócios, ao qual se incorpora o setor de games. Auferiu 34% de lucro
operacional, gastou 7% do faturamento com pesquisas e desenvolvimento e possui mais de 62
mil funcionários (MORDOR, 2021).

hubCG: um
investimento que reúne
aspectos fundamentais
dos negócios de
sucesso.
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Análise conclusiva do benchmarking
Em linhas gerais todas as empresas tiveram aumento no faturamento nos últimos anos,
confirmando o crescimento do mercado. A Roblox cresceu 82%; a Tencent, 25%; a NetEase
Games, 19%; e a Valve, 14%. Apesar de a Roblox ter apresentado a menor receita dentre as
empresas analisadas, foi avaliada em US$ 48 bilhões em 2020, um valor quarenta vezes maior
que seu último faturamento, justamente pelo seu potencial futuro de geração de valor.
As práticas de investimento, incubação e aceleração das empresas da frente Fortalecimento de
Empresas se assemelham com as realizadas pela Electronic Arts, NetEase e Tencent. Vale
destacar a estratégia de fomento a novos negócios da NetEase, que possui um fundo de
investimentos para investir até US$ 500 mil por projeto, exclusivamente em ações de marketing
para promoção e publicação de novos jogos.
Já as práticas da frente Prática de Games se assemelham às da Valve e Sega Sammy, cujo
objetivo é impulsionar a comunidade gamer. A Sega Sammy, em particular, possui uma estratégia
de promoção de times próprios e eventos de e-sports realizados em resorts próprios, com o
objetivo de fomentar ambos os negócios.

As práticas da frente Desenvolvimento de Games podem se espelhar em empresas como a Valve,
Roblox e Electronic Arts. A Roblox é uma das principais referências para esta frente, pois já
explora a utilização do metaverso em suas engines, gerando maior interação do público com a
plataforma. Importante denotar que a maioria das empresas analisadas não possui plataformas de
publicação de jogos próprias, com exceção da Roblox e da Valve (proprietária da Steam), que
publicam tanto jogos próprios como de terceiros, se tornando as plataformas mais conhecidas no
mundo.
Complementando, percebe-se que especificamente no desenvolvimento de games para
treinamentos, bem como nas vertentes de educação e eventos de games, existe ainda muito
espaço para crescimento dos negócios, principalmente fora do hemisfério norte.
São justamente desses segmentos que se espera os mais relevantes resultados financeiros do
hubCG.

Business Model Generation
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Business Model Generation
O modelo Business Model Generation visa apresentar de maneira sintética as principais
informações referentes ao modelo de negócio do hubCG.
Ao analisar o Canvas, identifica-se que a proposta de valor do hubCG ao mercado consiste em
contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor de games, promovendo conexões entre os
elos da cadeia de games, fomentar o surgimento de novos games no mercado, desenvolvendo a
comunidade com jogos voltados para todas as idades, com foco na saúde e no bem-estar do
jogador.
Apesar de o quadro Canvas apresentar as frentes de negócio separadamente, há uma evidente
integração entre elas que possibilitará o atendimento a diferentes públicos em mais de uma frente,
assim como o compartilhamento de estruturas, recursos, canais de comunicação e
relacionamento.
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Ecossistema hubCG
Por todas as oportunidades, estratégias de negócio e potencial de mercado aqui apresentados, o
projeto hubCG mostra-se como um case promissor, reunindo em si aspectos fundamentais dos
negócios de sucesso:
Resolução de um problema real: potencialização da educação e geração de emprego e renda
para a geração Z.
Uso intensivo de tecnologia digital: garantindo a escalabilidade do negócio.
Demanda aquecida: tanto para o consumo de produtos digitais, de entretenimento ou
treinamento, quanto para o recrutamento de profissionais de desenvolvimento em todo o mundo.
Conceito de ecossistema de negócios: conjunto de oferta de serviços proprietários ou de
terceiros, através de uma unidade integradora líder em seu segmento, que disponibiliza dezenas
ou centenas de interações e atividades possíveis ao público, facilitando o acesso e permitindo
sinergia exponencial de suas múltiplas frentes, entregas e parcerias.
Nas próximas páginas, apresentamos uma visão geral das possibilidades de conexão do
ecossistema de negócios do hubCG a diversas iniciativas, empresas, projetos e entidades.
Neste ecossistema, cada uma das frentes de negócio se expande em múltiplas conexões, de
forma a gerar uma ampla rede de produtos imediatos e oportunidades futuras.
As mais modernas empresas do mundo vêm fazendo um enorme esforço para se adaptarem e
desenvolverem um conceito de ecossistema ao redor de seus modelos de negócio.
O hubCG já nasce dentro desse conceito, que é extremamente mais favorável à ampliação de
opções e consequente flexibilidade de opções.
O termo ecossistema tem origem na interdependência virtuosa entre as várias espécies de
negócio que interagem no processo. Até hoje, temos concebido a formação de empresas sempre
num modelo fechado e competitivo. A nova dinâmica global dos negócios exige uma mudança
dessa ótica e modelo de gestão.
No conceito de ecossistema, empresas deixam de lado a premissa de “What Business Are We
In” (Qual é o nosso negócio) e partem para um novo propósito definido como “What Problems Are
We Solving” (Que problemas nós estamos resolvendo).
O hubCG, numa nova evolução estratégica e conceitual, define seu objetivo de maneira ainda
mais abrangente e profunda. Não apenas com “What Business Are We In” ou “What problems Are
We Solving” e sim “What Dreams Are We Fulfilling” (Que sonhos nós estamos realizando). E é
assim que seguimos em busca de uma causa legítima, através de um propósito meritório que
possa gerar um impacto social relevante.
Esse é o hubCG. Junte-se a nós!

Ecossistema hubCG
As marcas de empresas, instituições e negócios aqui
apresentadas são meramente ilustrativas, com o intuito
de tangibilizar o potencial de cada frente de negócio.
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Especialistas engajados no projeto
Num processo dinâmico, moderno e integrador, uma equipe de planejadores, em sua maioria com
engajamento previsto na implantação do hubCG, vem participando da modelagem do projeto, ,
sob coordenação do prof. Schneider.
• ALEXANDRE Sena, 20 anos de experiência em gestão de projetos inovadores, Eng. Industrial Eletrecista pela
FURB, MBA na Alemanha pela Uni-Leipzig. Atua como gestor da Palmsoft Tecnologia e sua spin-off Deepen.
• ALICE Grosseman Mattosinho, fundadora da Rebel Hound, bacharel em Design de Jogos, mestra em Ciências
da Linguagem, diretora de arte na Silver Games.
• ARTHUR Nunes, publicitário, empreendedor na industria criativa há mais de 20 anos, sócio da Plot Kids
(estudio de games infantis), VP de Ecossistema pela ACATE e atualmente coordena desenvolvimentos de
games na Globo.
• Carlos Eduardo BIZZOTTO, Dr. pela UFSC, 30 anos atuando como consultor e professor na área de
modelagem de negócio de startups e ambientes de inovação, sócio-proprietário na Iniciativa Consultoria e
Assessoria Empresarial.
• César BARBADO, mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de jogos, com mais de 40 jogos
publicados globalmente em diversas plataformas como PC, Mac, Web, Nintendo Wii e DS, Android e iOS,
alguns deles com mais de 20 milhões de jogadores.
• DENNIS Kerr Coelho, MSc em Inteligência Artificial, Prof. do Curso de Games da UNIVALI, fundou várias
empresas na área de Games e IA, como a PalmSoft, uma das primeiras desenvolvedoras de jogos mobile do
Brasil.
• HUMBERTO Garcia, sócio da Rebel Hound Studio, pesquisador em didática e cognição, ex-ciberatleta de
Counter-Strike pelo time da Adrenaline, organizador de campeonatos de e-sports em eventos variados em SC.
• IVAN Roberto da Silva, CEO da Bhaiyh Sistemas, Coordenador de TI na Cresol Confederação, MBA em
Gestão de Projetos, founder do Mahalo Coliving & Coworking e CIO Line Up 360.
• Leandro Antunes BERTI, Eng., PhD pela University of Sheffield, sócio da Fiber Inova, mais de 20 anos de
experiência em inovação, é consultor de empresas, organizações e países em estratégia e tecnologias
avançadas.
• Leandro CARIONI, MBA UC Berkeley e mestre pela UDESC/ESAG. Executivo da CERTI para área de
empreendedorismo e inovação. Professor de MBA da Católica SC.
• LUCAS Pires, 10 anos no cenário gamer, parceiro oficial da plataforma de streaming Twitch, gamer profissional
de MMORPG. Realiza mentorias para jogadores que buscam melhorar sua performance e se tornar um “pro
player”.
• MARCELO Ferreira Guimarães, sócio-diretor da Impactech, consultor empresarial e professor do MBA da FIA.
Criador da Plataforma Gamificada de Educação Empreendedora em Inovação de Impacto - Inova Engine.
• MILTON Luiz Horn Vieira Eng., Dr., sócio da TIXES Produtora Ltda, professor titular na UFSC em Animação e
Design na área de mídias/tecnologias, coordenador dos laboratórios DesignLAB e TECMIDIA.
• RICARDO Cherobin, especialista em jogos: mestre em Computação e professor titular da Univali, com mais de
10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de jogos.
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• THAYNAN Mariano, sócio-diretor da Ideia Labs, consultor especialista em Marketing e Gamificação,
organizador do Stun Game Festival e VP Mundial da Junior Chamber International.
• Thiago LOBAO de Almeida, engenheiro e gestor CVM, CEO da Catarina Capital e gestor de investimentos na
Fundação CERTI.
• TONY Chierighini, 35 anos como diretor-executivo da incubadora CELTA da Fundação CERTI, gestor de
empreendimentos inovadores, diretor de operações da CVentures S.A.
• VITOR Santos Guimarães, MBA Gestão Negócios, Empreendedorismo e Inovação, sócio-diretor da Tecnologia
Impactech – Inovação/Negócios/Sustentabilidade/Games.
• Walter LONGO, publicitário e administrador de empresas com pós-graduação na Universidade da Califórnia, é
empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação.
• Zé Luiz TAVARES, redator publicitário, planejador de comunicação e consultor de Marketing, formado pela
ESPM, empreendedor do mundo da comunicação, palestrante e autor de artigos e livros sobre marketing.

Além deles, mais de 60 profissionais estão realizando um curso de capacitação em “Inovação com
Games”, prevendo-se o engajamento destes na implantação do hubCG.
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