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Quem disse
que videogame não é
coisa séria?

D

urante muitos anos, os jogos eletrônicos foram vistos
como “coisa de criança”.
Em 1970, os fliperamas dominaram
espaços públicos. No início dos
anos 1980, o console Atari conquistou um espaço nas casas de
muitas famílias. Nos anos 1990, os
videogames explodiram no mundo
todo, trazendo grandes clássicos,
como “Super Mario World”, “Sonic:
The Hedgehog” e “Street Fighter”.
Nos anos 2000, com a chegada do
cenário competitivo desses jogos
online, a história mudou totalmente, e torneios que já alcançaram a
faixa dos US$ 23 milhões (cerca de
R$ 73 milhões) atraíram os olhos
de muitos adultos para o mercado
mundial dos e-sports.

f www.portaldonic.com.br/jornalismo

Todo ano, o game Dota 2 realiza seu campeonato internacional e, a cada torneio, a premiação só aumenta. É importante ressaltar que os jogadores exercem influência sobre o valor do prêmio, uma vez que, em
decorrência da compra de itens dentro do jogo, 30% do valor desembolsado pelos usuários vão para
a premiação total. Dota 2 contribuiu com US$ 1,6 milhão e os players contribuíram com outros US$ 23
milhões. Esta é a maior premiação de e-sports, bem como de qualquer outro esporte da história.

League of Legends World Championship
Lee Sang-hyeok tem apenas 21
anos, e já é tricampeão mundial
de League of Legends. O proﬁssional joga pelo time sul-coreano
SK Telecom T1, exercendo a função mid laner (trilha do meio).

LoL é o jogo online mais praticado no mundo inteiro, com cerca de 100 milhões de usuários, atingindo 30 milhões de jogadores simultâneos em 2016, segundo a desenvolvedora do jogo, Riot
Games. Nesse mesmo ano, League of Legends arrecadou US$ 5 milhões (cerca de R$ 16 milhões)
para o seu campeonato mundial. Isso ocorreu graças ao financiamento coletivo, por meio do qual
os jogadores contribuíram para a premiação realizando compras dentro do game.

Majors de Counter-Strike: Global Oﬀensive
O jogo de tiro mais utilizado entre os gamers não podia ficar de fora. Diferente de outros e-sports,
CS:GO não possui uma premiação tão substantiva em uma competição, mas a soma dos Majors
(tipo de campeonato mundial) resultou na cifra de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,4 milhões). Em
Counter-Strike: Global Offensive, os brasileiros têm destaque. O time profissional SK Gaming é
bicampeão mundial, tendo vencido os dois Majors de 2016.

O Brasil é muito bem representado pelo time SK Gaming,
liderado por Gabriel Toledo. A
equipe de Fallen (como ele é conhecido no jogo) já ganhou oito
torneios internacionais, além
de atingir a segunda colocação
em vários outros campeonatos.

Smite World Championship
Smite chegou para se diferenciar dos estilos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e FPS (First
Person Shooter), que são os mais jogados no mundo. MOBA é mais voltado para estratégia em terceira pessoa, enquanto FPS é voltado para jogos de tiro em primeira pessoa. O jogo decidiu mesclar um pouco da jogabilidade desses dois gêneros, atraindo com isso muitos players. Em 2016 e
2017, seu campeonato mundial atingiu uma premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,2 milhões).

Aberto de terça a sexta de 10h às 20h Sábado e domingo de 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Jornal de Bandeja // Produção: Laboratório de Jornalismo da Unifor // Diretora do CCG: Profa. Candice Graziani // Coordenador do curso: Prof. Wagner Borges // Orientador: Prof. Eduardo Freire //
Edição: Edson Baima // Redação: Edson Baima // Supervisão Diagramação: Aldeci Tomaz // Diagramação: Vinícius Rodrigues // Impressão: Gráﬁca Unifor

