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2. RESUMO 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma websérie sobre os esportes             

eletrônicos ( esports ) e suas influências nas esferas capitalista, midiática e cultural no            

Brasil. O tema é reportado em quatro episódios que conversam com o espectador             

sobre o mercado de jogos, a vida de um jogador profissional, como é realizada a               

cobertura midiática e as novas formas de criação de conteúdo na internet.  

 

 

Palavras chave: Jornalismo de esports; Esporte Eletrônico; Esports;Jornalismo        

Online; Videogames. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esport (esporte eletrônico) é o termo usado, basicamente, para os jogos que            

incentivam o reconhecimento de seus jogadores profissionais, fomentam as         

desenvolvedoras de videogames e criam encontros competitivos. As opções de          

eventos para encontrar ciberatletas (hoje conhecidos como pro players , termo em           

inglês para jogadores profissionais) e premiar as equipes vencedoras são muitas, e            

vão desde um torneio amador entre universidades até competições como o Intel            

Extreme Masters e o The International ( Dota 2 ), torneios que acontecem nos            

Estados Unidos e reúnem milhões de espectadores. Na ascendência dos esports ,           

muitos fãs de equipes de games de diversos gêneros como MOBA, FPS, MMORPG,             

RTS, Racing e Luta se reúnem para torcer e gritar o nome de seus times, e no meio                  

disso tudo, grandes empresas e patrocinadoras acompanham o crescimento e          

influência econômica do esport para investir e fomentar essa indústria.  

Fazendo uma pesquisa em sites especializados em jogos, como Kotaku ,          

GameSpot , Adanai e GameStart , reunimos informações e desenvolvemos o resumo          

histórico a seguir sobre como surgiu essa indústria de esportes eletrônicos. A            

primeira competição envolvendo um esporte eletrônico que se tem notícia é das            

"Olimpíadas Intergaláticas de Spacewar ", realizada em 19 de outubro de 1972 por            

estudantes da Universidade de Stanford nos Estados Unidos. O prêmio para quem            

ganhasse a disputa era um ano de assinatura da revista Rolling Stone . Foi apenas              

em 1980 que a Atari organizou um campeonato oficial chamado de Space Invaders             

Championship , considerado como a primeira grande competição de games , reunindo          

aproximadamente 10 mil participantes nos Estados Unidos, como relatado no artigo           

“ ESports: A Brief History ”, publicado no site Adanai , em 2013. Muitos campeonatos            

da época chegaram a ser transmitidos pelos programas de TV Starcade e That's             

Incredible! , além de conseguir um espaço no Guiness World Records com recordes            

de games catalogados. 

Os anos 70 e 80 foram o estopim dos jogos eletrônicos, já que o modo arcade                

e co-op local era moda naquela época e todos adolescentes se reuniam em             

fliperamas ou localmente para ver quem era o melhor. Podemos perceber isso            
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através das competições clássicas que assistimos em filmes antigos nos quais           

adolescentes iam aos fliperamas para disputar o primeiro lugar de um jogo. 

Seguindo a linha do tempo atualizada na reportagem “ A Brief History of            

eSports ”, publicada no site GameStart em março de 2017, a empresa de            

videogames Nintendo criou o Nintendo World Championship no ano 1990, que           

promoveu competições em diversas etapas em cidades dos Estados Unidos e se            

tornou o maior campeonato de videogames dos anos 90. Os jogos da competição             

incluíam Super Mario Bros , Tetris e Rad Racer , e a premiação foi uma televisão no               

valor e 10 mil dólares na época, um prêmio impressionante para aquele tempo se              

pensarmos que este foi o “berço” das competições de jogos como conhecemos hoje.             

Conforme as tecnologias de hardware e software se desenvolviam, a indústria de            

games caminhava ao mesmo passo, uma vez que essas indústrias estão           

intimamente ligadas. Já que o hardware influencia a qualidade do jogo, o jogo vende,              

posteriormente, o hardware , pois precisa dele para ser jogado. Além de mais jogos             

serem lançados e consoles (videogames) desfrutarem de sua época de ouro, o            

acesso à internet começou, gradualmente, a ficar mais comum e beneficiou muitos            

games para PC.  

Em 1996 foi fundada a EVO - Evolution Championship Series , uma           

competição que ganhou a atenção dos jogadores do mundo todo por suas disputas             

acirradas e por representar uma das competições mais importantes de games do            

mundo e a maior no gênero de jogos de luta. O jogo Quake foi um dos games de                  

sucessos na época, e foi responsável por um dos maiores campeonatos dos anos             

90. A competição Red Annihilation foi realizada em Atlanta, nos Estados Unidos,            

com o patrocínio da empresa Microsoft , reunindo um público de 2 mil pessoas e              

premiando o ganhador com uma Ferrari 328 GTS. Semanas após o sucesso da             

competição, foi criada a Liga Profissional dos Ciberatletas (CPL) nos Estados           

Unidos, com objetivo de promover mais eventos com premiações para incentivar           

jogadores a participarem dos esportes eletrônicos. 

Com a expansão da banda larga e dos esportes eletrônicos, cada vez mais             

empresas de tecnologia e jogos percebiam o interesse em patrocinar eventos e            
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organizações competitivas de games. A reportagem “ Tracing the 70-year history of           

video games becoming eSports ”, publicada em maio de 2017 no blog da Fox Sports ,              

explica que o grande investimento econômico que temos no cenário de jogos se             

estabeleceu a partir do ano 2000. No ano do novo milênio, foi fundada oficialmente a               

liga Electronic Sports League (ESL), que hoje conta com mais de 6 milhões de              

participantes. A ESL se tornou a maior marca de esports do mundo por promover              

vários jogos e numerosas competições online e offline. Também foi nessa época que             

as desenvolvedoras e empresas de tecnologia começaram a enxergar um futuro no            

patrocínio dos esportes eletrônicos. 

Ainda no ano 2000, surgiu a World Cyber Gamer ( WCG), evento internacional            

de esports organizado pela fabricante coreana de dispositivos móveis Samsung e           

patrocinada pela empresa americana de tecnologia Microsoft . O modelo do festival           

de jogos eletrônicos foi influenciado pelos Jogos Olímpicos e desde 2004 uma            

cidade diferente tem sido escolhida para as competições anuais. Mas em 2014 o             

CEO (diretor executivo) da WCG, Brad Lee, anunciou o fim do evento por problemas              

internos com os parceiros. Além de todos esses eventos e competições criados ao             

longo dos anos, há também a Major League Gaming (MLG), fundada em 2002 para              

profissionalizar o esporte eletrônico nos Estados Unidos e Canadá. A partir do ano             

de 2015, os eventos deixaram de depender majoritariamente do público presencial,           

já que canais de esportes tradicionais como ESPN, SporTV e Esporte Interativo            

começaram a se interessar nas transmissões ao vivo desses eventos, algo que já             

era feito por blogs e mídias independentes ligadas aos esports . A partir dessa época,              

percebemos os primeiros torneios transmitidos na internet em tempo real por canais            

de esportes tradicionais, mas outras redes de TV por assinatura, muitas dessas com             

programas sobre games, por exemplo, já faziam streaming de competições da MGL. 

Hoje, mais do que nunca, a indústria dos esportes eletrônicos evoluiu e está             

aquecida com o investimento privado partindo de donos de organizações de esports ,            

empresários, jogadores profissionais, empresas de tecnologia como a Intel e          

patrocínio de marcas endêmicas.  
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possam atuar nele com profissionalismo e objetividade ímpares ao se comparar, por            

exemplo, com o que é realizado no cenário atual de e-sports .” 

Com o mercado jornalístico de esports ainda em desenvolvimento, muitos fãs           

da modalidade encontraram novas formas de criar e divulgar conteúdo,          

principalmente no Youtube. Esses criadores de conteúdo, aproveitando a falta de um            

mercado de informação e uma facilidade maior em relação ao jornalismo em            

desenvolver um conteúdo para a web , acabaram crescendo como membros fortes           1

da comunidade dos esportes eletrônicos.  

Isso se dá principalmente pela forma mais interativa com o público. Na            

internet, o espectador pode selecionar o conteúdo que combina mais com seu gosto,             

além de não precisar esperar comerciais televisivos ou assistir programas que não            

despertam o seu interesse.  

 

“Espaço e tempo se dissolvem na rede, e a fronteira entre           
produtor e consumidor se torna cada vez mais turva. As          
pessoas não precisam mais aceitar os conteúdos fornecidos        
pela indústria de massa ou as informações oficiais das         
empresas. Circulam na web as opiniões e os comentários de          
outros consumidores. E, por fim, cada usuário acaba por         
assumir também a função de avaliadores em diferentes        
situações.” (CARDOSO, 2014) 

 

Com os avanços da internet banda larga, a produção de conteúdo via            

streaming ao vivo ganhou força, principalmente nos jogos. Trazendo ainda mais           

interatividade com o público, as streamings conseguem realizar interações em tempo           

real entre o produtor do conteúdo e o consumidor. 

“Se na TV uma pergunta de um espectador lida pelo narrador           
pode gerar um rápido debate opinativo entre comentaristas,        
uma pergunta lida durante uma transmissão de streaming        
pode gerar um mesmo debate entre todos os envolvidos,         
sejam estes dezenas, centenas ou centenas de milhares, e         
isto pode ser utilizado para integrar mais quem assiste a          
quem produz conteúdo deste tipo, e ao próprio conteúdo”         
(WILBERT, 2018) 

1 Disponível em: 
<http://portalimprensa.com.br/imprensa+educa/conteudo/81948/jornalismo+e+youtube+o+melhor+dos
+dois+mundos+por+amanda+ferreira+medeiros> Acesso em: 25 nov 2019 
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Essa rápida maneira de interação com o público e a possibilidade de escolha             

do conteúdo a ser consumido fez com que as streamings fossem ficando cada vez              

mais populares. Diariamente, cerca de 15 milhões de espectadores acessam as           2

lives realizadas na Twitch, plataforma online de transmissão de vídeos, para           

acompanhar os mais de 2,2 milhões de streamers inscritos nela. 

O sucesso dessas lives é tão expressivo que a própria forma de fazer os              

games, incluindo títulos competitivos, se moldou a isso. Como descrito na           

reportagem do UOL, “Como o streaming está mudando a forma que os games são              

feitos” , as desenvolvedoras estão desenvolvendo seus jogos pensados para serem          3

assistidos, e não apenas para serem jogados. 

Com o exponencial avanço na forma de interação entre quem cria o conteúdo             

e o consumidor, o jornalismo de esports seguiu em o mesmo caminho traçado pelo              

jornalismo geek e cultura pop o começo dos anos 2000. 

No começo do século XXI, portais independentes, como Omelete e Jovem           

Nerd, começaram a se aventurar no desenvolvimento do mercado “nerd ”. Esses           

veículos aproveitaram a lacuna deixada pelos grandes formatos da mídia tradicional           

e foram crescendo, aproveitando o princípio da internet. 

O jornalismo dos esportes eletrônicos, em primeiro momento seguiu dessa          

mesma tendência, utilizando as plataformas de redes sociais; como já citado           

Youtube e a Twitch, além do Twitter e Facebook. Foi através dessas plataformas             

que alguns fãs deram início ao jornalismo - independente - de  esports  no Brasil. 

Um dos casos é o site Draft5 : o site era apenas um perfil no twitter que                4

comentava ao vivo as principais partidas do competitivo do jogo “Counter-Strike:           

Global Offensive ”. Além disso, para ajudar os fãs das principais equipes nacionais            

(que na época era a então campeã mundial “ SK Gaming ” e a “Immortals GG”), foram               

2 Disponível em: <https://www.businessofapps.com/data/twitch-statistics/> Acesso em: 25 nov 2019 
3 Disponível em: 
<https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2018/06/14/como-o-streaming-esta-mudando-a-forma-q
ue-os-games-sao-feitos.htm> Acesso em: 25 nov 2019 
4 Disponível em: <https://draft5.gg/> Acesso em: 25 nov 2019 



18 

criados os sites “Quando a SK joga?” e o “Quando a Immortals Joga?” , que eram               5 6

apenas um calendário de jogos e campeonatos para informar quando as equipes            

participariam de competições. 

Com a solidificação do mercado de esports como entretenimento alcançando          

números expressivos de audiência e a baixa no consumo de informação nas mídias             

tradicionais de notícias esportivas, os grandes veículos de mídia resolveram apostar           

na transmissão dos esports para alavancar suas audiências. Foi a partir dessa            

necessidade em atingir mais públicos, principalmente os mais jovens, que o           

investimento na cobertura dos esports ganhou força. O principal exemplo foi da            

Entertainment and Sports Programming Network (ESPN), norte-americana que        

começou a perceber uma drástica queda em sua audiência: apenas entre 2014 e             

2016 a emissora havia perdido mais de 10 milhões de espectadores apenas no             

território estadunidense. As previsões não eram das melhores: a expectativa era de            

que, até 2021, mais de 25 milhões de espectadores deixassem de assistir o canal.  

Para contornar a situação, Brad Adgate, pesquisador de mídia da Comcast           

Spotlight , explica que os canais da ESPN gastaram mais de 7 bilhões de reais (em               

conversão direta da época) em sua grade de programação para o ano de 2017 , o               7

maior investimento feito por qualquer canal de esportes nos Estados Unidos. 

“A perda de 3 milhões de assinantes vai deixar a ESPN com            
85 milhões de assinaturas em 2017. Isso poderia ser uma          
dura queda de 15 milhões de assinantes apenas nos últimos          
cinco anos. Levando em conta que a ESPN recebe 7 dólares           
ao mês de cada assinante tanto cabo quanto satélite a          
receita para ano é de 7.22 bilhões de dólares. Além do           
adicional de 1.9 bilhões em receitas vindo de comerciais, o          
que leva a empresa a receber 9 bilhões ao ano. Nós não            
sabemos os custos de operação da ESPN eles são –          
empregados, instalações, equipamento e parece que o custo        
é de um bilhão ou mais - mas é justo dizer que a ESPN vai               
provavelmente fazer dinheiro em 2017. Porém não tão perto         
do que costumavam fazer. ” (Clay Travis, Jornal: Out Kick          
The Coverage, Oct 29, 2016) 

 

5 Disponível em: <https://quandoaskjoga.com.br/> Acesso em: 25 nov 2019 
6 Disponível em: <https://quandoaimmortalsjoga.com.br/> Acesso em: 25 nov 2019 
7 Disponível em: <https://fortune.com/2017/03/08/espn-cost-cutting/> Acesso em: 25 nov 2019 
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Um dos principais objetivos nessa nova estratégia foi uma maior cobertura           

para os esports . Com os investimentos da matriz estadunidense, a ESPN Brasil            8

também começou a realizar a cobertura da modalidade. 

Disputando espaço contra os veículos de mídia independentes que possuíam          

uma ligação maior com os fãs, a ESPN e os demais canais tradicionais brasileiros              

(Rede Globo, Esporte Interativo e RedeTV!) apostaram nas transmissões televisivas          

de grandes campeonatos para se aproximar da audiência.  

Com uma parcela grande do público geek e gamer como seguidores, os            

principais canais de jogos e cultura pop brasileiros investiram também na criação de             

seus portais próprios sobre esports .  

 

 

 

  

8  Disponível em: <https://time.com/4241977/espn-esports/> Acesso em: 25 nov 2019 
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4. JUSTIFICATIVAS 

 
4.1 Tema 

 
Primeiramente, a justificativa do tema é pessoal, já que ambos alunos têm            

proximidade com esportes eletrônicos desde que começaram o curso de Jornalismo           

na UFSC. O tema do trabalho já estava decidido por um deles desde a 4º fase do                 

curso, se mantendo por mais 2 anos e meio até a realização do mesmo. Além de                

ambos alunos jogarem online e acompanharem os cenários competitivos de esports,           

eles também participaram da primeira geração (fundadora) do programa “Insira a           

Ficha” da Rádio Ponto UFSC. Além do programa e do interesse pessoal em esports,              

os alunos também organizaram campeonatos amadores na Universidade, narraram         

alguns deles e cobriram diversos eventos de games e esports durante os anos de              

graduação. Com esse tema, os alunos esperam que mais pessoas despertem           

interesse nessa área e entendam o grande fenômeno que o esporte eletrônico se             

tornou.  

Mensalmente, mais de 100 milhões de pessoas jogam “ LoL” ( League of           

Legends ) pelo mundo. A final do Campeonato Mundial de League of Legends de             

2018, que aconteceu na Coreia do Sul, bateu o recorde de 99 milhões de              

espectadores acompanhando o evento pela internet, segundo dados da RIOT          

Games , empresa produtora do jogo. Mas além das transmissões ao vivo, multidões            9

também vão a estádios e ginásios acompanhar partidas que acontecem          

presencialmente. Um exemplo disso é a final do Campeonato Brasileiro de League            

of Legends de 2015 (CBLoL), que foi a grande prova de quanto o cenário de esports                

cresceu no país nos últimos anos. Pela primeira vez na história, um estádio de              

futebol brasileiro abrigou uma competição do tipo. A disputa encheu o Allianz            

Parque , o estádio do Palmeiras, onde paiN Gaming (campeã brasileira em 2013) e             10

9  Disponível em: 
<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/12/mundial-de-lol-2018-bate-recorde-de-audiencia-em-fin
al-do-campeonato-esports.ghtml> Acesso em: 25 nov 2019 
10 Disponível em: 
<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/08/league-legends-reune-12-mil-fas-no-estadio-do
-palmeiras-para-final-do-cblol.html> Acesso em: 25 nov 2019 
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INTZ (campeã do primeiro split 2015) disputaram numa melhor de cinco partidas o             

título de campeã brasileira de LoL . 
Também estava em jogo uma premiação de R$ 60 mil para a equipe             

vencedora e uma vaga para a competição internacional International Wild Card           

Tournament que aconteceria no mesmo ano, 2015. Os campeonatos nacionais de           

“ League of Legends” classificam os times campeões para competições         

internacionais, normalmente separada por regiões. Após esse circuito internacional,         

as melhores equipes competem no Campeonato Mundial de LoL , que a cada ano é              

sediado em um país diferente.  

A assessoria da Riot Games , companhia que desenvolve o jogo “ League of            

Legends” , confirmou em contato por e-mail que “LoL” possui mais de 100 milhões de              

jogadores ativos mensais no mundo. Cerca de 77% dos jogadores tem entre 16 e 25               

anos.  

No Brasil também aconteceu o ESL One Belo Horizonte, um dos principais            

eventos do mundo de “ Counter Strike: Global Offensive” . O evento que lotou as             

entradas para o Estádio Jornalista Felipe Drummond, conhecido como Mineirinho,          

alcançou um total 43 milhões de espectadores e distribuiu US$ 200 mil entre os              11

principais vencedores. 

Diante de números assim, fica ainda mais fácil entender como um jogador            

profissional de videogame pode se sustentar por meio desta profissão. Para os            

profissionais de “ LoL” no Brasil, o salário base de um jogador titular no circuito              

CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends ) é próximo a R$ 3 mil,             

segundo apurado pelo blog de games A Origem dos Bytes . Em contrapartida, o             

ganho mensal de jogadores profissionais de times amadores, ou seja, que ainda não             

participam do CBLoL, pode ser de apenas 500 reais, segundo apurado pelos alunos             

do presente trabalho. Atletas mais famosos podem chegar perto dos R$ 10 mil             

mensais, por meio de patrocinadores, contratos com eventos, criação de canais no            

Youtube e premiações, além de sua própria marca de roupa. 

Se no mercado brasileiro alguns jogadores conseguem se sustentar através          

dos esports , no mercado internacional os jogadores conseguem ter mais lucros. O            

11 Disponível em: <https://www.fdcomunicacao.com.br/esl-one-bh-recorde-publico-e-audiencia/> 
Acesso em: 25 nov 2019 
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jogador brasileiro de “ Counter-Strike: Global Offensive” , Gabriel “Fallen” Toledo é um           

dos maiores nomes do esport do game, o que rendeu a ele o título de uma das                 

personalidades mais influentes do mundo dos jogos pela Forbes. Como apurado           

pela revista Veja na matéria “Pagos para brincar”, “Fallen”, apenas em salários            

recebe R$ 22 mil mensais. As premiações de títulos são as principais formas de              

lucro para os jogadores; apenas Fallen já recebeu mais de R$ 4 milhões segundo o               

site “e-Sports Earnings ” . 12

Mas como em outros esportes, os jogadores profissionais dos esports se           

submetem a uma rotina rigorosa, algo que muitas pessoas, e até mesmo quem             

acompanha esports , não sabem. Por exemplo, o jogador de “ LoL” , Gabriel "Kami"            

Bohm pratica seu primeiro turno de treino entre as 15h às 18h. Após um período de                

descanso, o atleta retorna ao trabalho e joga das 19h às 22h, sempre sob a               

observação de treinadores responsáveis para pesquisar e planejar táticas. Após o           

treino, o jogador, seus colegas e o treinador iniciam uma conversa de desempenho e              

tática. A equipe do jogador “Kami”, famosa PaiN Gaming, conta com psicólogos para             

ajudar os ciberatletas a lidar com a pressão dos campeonatos. Sobre os exercícios             

físicos, “cada um tem de ter o bom senso de se exercitar e alongar em determinados                

intervalos de tempo para não sofrer com lesões”, declarou Kami em entrevista à             

revista Época, na matéria "Como Gabriel Bohm se tornou o maior jogador            

profissional de videogame no Brasil", publicada em outubro de 2015³. 

 
4.2 Formato 

 
Aproveitando o engajamento juvenil e jovem-adulto que os esports         

conquistaram nos últimos anos, decidimos fazer uma websérie. Por se tratar de um             

conteúdo pouco exposto em notícias e reportagens, o trabalho será original,           

utilizando pouca influência de trabalhos prévios do assunto. Os quatro episódios           

abordam de maneira ampla e com linguagem acessível cada assunto presente nele.            

As narrativas mostram a vida de um ciberatleta no Brasil, explicam o mercado desse              

setor, como o esportes eletrônicos surgiram e evoluíram e as produções de            

conteúdo independentes e midiáticas. Ou seja, além de contar apenas como é o             

12 Disponível em: <https://www.esportsearnings.com/players/2455-fallen-gabriel-toledo> Acesso em: 
25 nov 2019 
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cotidiano de um atleta de games , a websérie também aborda todo universo de             

pessoas, trabalho e acontecimentos em torno dos personagens.  

O gênero de websérie se encaixa na ideia de que a narrativa em blocos              

proporciona imersão ao espectador, uma vez que muitos espectadores poderão se           

identificar com a história contada pouco a pouco. A linguagem utilizada é voltada             

para as pessoas que ainda não estão inseridas totalmente neste meio, ou seja, é              

uma linguagem introdutória e explicativa. Além disso, pelo formato ser dividido em            

episódios, a série não tem caráter cansativo e também pode atingir diversos nichos.             

Por exemplo, se um jornalista quiser começar pelo episódio que trata sobre a mídia,              

ele não irá perder a narrativa sobre o que é o esporte eletrônico. 

A opção por fazer este trabalho no formato de uma websérie também é             

justificada pelo conhecimento que os alunos possuem na área dos esportes           

eletrônicos, o que faz com que possam intervir livremente na narrativa sem            

necessariamente alterar o produto final.  

O objetivo do trabalho é mostrar a história da vida das pessoas ligadas aos              

esports . Não apenas contando a história dos jogadores, mas também falando sobre            

as outras profissões que participam desse cenário. Além de deixar as fontes falarem             

por si, sem interferir na narrativa ou na conclusão final do espectador, os alunos              

responsáveis pelo trabalho não têm julgamentos fixos ou preconceitos para realizar           

o trabalho. Como é uma realidade desconhecida por muitos, a retratação dessas            

histórias não vai contar com uma conclusão já definida pelos alunos, assim como             

defende Bernard (2008) que “existe uma diferença entre partir de uma conclusão a             

priori e ter um forte ponto de vista” (p. 35).  

 
4.2.1 Página dedicada 
 
A estética da websérie PvP - A indústria dos esports foi pensada a partir de               

cores e fotografias baseadas nas competições dos tradicionais videogames arcade ,          

berço dos esportes eletrônicos. A partir disso, criamos uma visão de publicação,            

onde no YouTube ou em outra plataforma de vídeo, não se realizaria da maneira              

idealizada. Como a interface do YouTube não é customizável pelo publicador,           

decidimos criar também um site para hospedar nossos vídeos, que conta com um             
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design que julgamos combinar com o conteúdo do produto. Apesar da websérie não             

ser um projeto multimídia, nosso site possui pequenos textos reforçando algumas           

pautas abordadas ao longo dos episódios, além da possibilidade de assistí-los no            

próprio site. A não leitura dos textos não prejudica o entendimento da websérie.             

Dessa maneira, acreditamos que uma plataforma dedicada possa vender melhor a           

ideia de indústria dos esports por disponibilizar os recursos que queríamos. O vídeo             

está publicado no YouTube por ser a plataforma mais popular no Ocidente e melhor              

avaliada para publicação de vídeos. Assim, esperamos oferecer a melhor          

experiência para o espectador, seja através do site ou do YouTube.  
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5. PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

5.1 Pré-Produção  
 

Devido ao intercâmbio realizado por um dos alunos, a pré produção ocorreu            

de duas formas distintas: inicialmente os alunos realizavam reuniões através de           

chamadas via internet para a troca de ideias, discussão da pauta e escolha de              

fontes. No período entre junho e julho, as reuniões e apurações entre os alunos e               

fontes aconteceram apenas dessa maneira. 

Nessas reuniões, foi decidido o tema e formato para o trabalho, além da             

escolha prévia das principais fontes e até o agendamento preliminar com um dos             

entrevistados. Durante esse processo, os encontros com o professor Fernando          

Crocomo, orientador do projeto, foram realizados com apenas um dos alunos, o qual             

servia de ponte entre o aluno intercambista e o professor, informando ambos tanto             

sobre o andamento da produção quanto sobre sugestões da orientação. 

Também foi realizada a checagem de equipamento, verificando quais as          

necessidades dos alunos para a hora das entrevistas e se seria necessário a             

utilização de equipamentos do Laboratório de Telejornalismo (LabTele) da UFSC. 

Com o retorno do intercâmbio, o processo de pré-produção avançou, e foi            

realizado as escolhas de fontes secundárias. O perfil principal para esses           

entrevistados se resumia, primeiramente, na localização: como as fontes principais          

moram em São Paulo, essa característica em comum entre as possíveis fontesl            

agilizaria e baratearia o processo de gravação. No final, todos os entrevistados            

moravam na mesma cidade, São Paulo - SP.  

A definição dos entrevistados permitiu o agendamento de datas para realizar           

as viagens e entrevistas. Com o calendário estabelecido, foi possível realizar um            

pré-roteiro e a elaboração de perguntas para os episódios. Respeitando o formato e             

linguagem da websérie, foram elaboradas perguntas para evitar ao máximo as           

possibilidades de respostas “sim” ou “não”, fazendo com que cada fala dos            

entrevistados necessitasse de uma explicação e justificativa ampla e convincente. 

 

5.2 Gravação 
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O trabalho buscou fontes capazes de explicar de maneira eficiente os           

assuntos tratados na websérie. Para o primeiro episódio (sobre o mercado), foi            

procurado o presidente de uma das principais empresas no ramo de games no              

Brasil: a BLL ( Bad Boy Leeroy ). Essa holding de entretenimento investe de forma             

contínua nos esports , e é um nome ligado à realização de grandes campeonatos de              

esportes eletrônicos no país. Para o segundo episódio (sobre a vida dos jogadores),             

foram buscados profissionais de jogos distintos e em momentos diferentes da           

carreira. Os entrevistados para esse episódio eram um homem e uma mulher, de             

idades diferentes, podendo assim mostrar ângulos de visões que vão de encontro ou             

se complementam sobre a carreira de um pro player . 
O terceiro episódio (sobre mídia) pretendia englobar o jornalismo e a           

produção de conteúdo, seja para vídeos no youtube ou streaming ao vivo.            

Procuramos jornalistas presentes em todas as áreas da redação, que pudessem           

falar mais sobre como é o jornalismo de esports , as diferenças para o esporte              

tradicional e como é o mercado desse segmento na conjuntura econômica atual.  

Para o episódio de produtores de conteúdo, foram procurados um youtuber e            

uma streamer , mas após a realização da entrevista com o youtuber , foi levantada a              

necessidade da ampliação da websérie. Criou-se a necessidade de adicionar ao           

produto mais um episódio para abordar de forma isolada os produtores de conteúdo.  

Essa separação do episódio de produção de conteúdo (que posteriormente          

virou um de jornalismo e outro sobre produtores independentes) acabou dando um            

“respiro” para ambas as pautas, fazendo com que a série contasse com conteúdos             

mais aprofundados sobre esses assuntos. 

As gravações foram divididas em duas viagens, já pensando que entre as            

viagens pudesse existir um período de análise do conteúdo produzido para           

identificar possíveis erros e repensar possíveis alterações de roteiro. Assim, foi           

possível concluir ainda na primeira viagem o episódio 3, sobre jornalistas, e adiantar             

os episódios 1 e 4, sobre o mercado e produtores de conteúdo, respectivamente.             

Com isso, os alunos tiveram tempo para analisar a produção e se preparar melhor              

para as próximas entrevistas. 
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5.2.1 Primeira viagem 

 

A primeira viagem aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro de 2019.              

Com todas as entrevistas marcadas previamente, os alunos precisaram se          

programar para as gravações de cada uma, pensando também na necessidade das            

imagens para cobertura e inserts .  
Durante os 4 dias de viagem, foram realizadas 5 entrevistas na cidade de São              

Paulo. Na sexta-feira, dia 27, realizamos a primeira entrevista com o Presidente da             

Nvidia Brasil, Richard Cameron, no escritório central da empresa. Conversamos          

sobre a importância e a força do mercado de jogos no Brasil, a investida da empresa                

nos esports e quais os retornos desse investimento. Durante a manhã desse dia, o              

gravador extra que levamos resolveu não ler mais o cartão SD, então contamos             

apenas com o áudio do microfone lapela do Laboratório de Telejornalismo da UFSC.             

Ainda no mesmo dia, tivemos que adiantar uma entrevista com Roque Marques, um             

dos jornalistas de esportes eletrônicos mais conhecidos pelo público, mas devido a            

um evento na redação onde trabalhava, o Mais Esports, remarcou a entrevista e             

mudou o lugar, pedindo para irmos até seu apartamento. Embora o lugar não             

contasse com a melhor iluminação para vídeo, conseguimos filmar o jornalista em            

seu local de trabalho, já que ele trabalhava em casa na época da gravação. Roque               

conversou sobre como é fazer jornalismo especializado em esports , as principais           

diferenças entre essa forma de fazer jornalismo e a tradicional e como é a vida de                

um jornalista da área, falando sobre o preconceito que havia (e ainda há), salários e               

as principais dificuldades na profissão. 

No dia seguinte, fomos até o apartamento da Barbara Gutierrez, editora chefe            

do site especializado Versus Esports. Por padrão, também conversamos com ela           

sobre como é o jornalismo de esportes eletrônicos, diferenças do tradicional,           

dificuldades e salário. Além disso, conversamos sobre como é gerenciar a equipe de             

jornalistas do Versus e a dificuldades das mulheres em trabalhar nesse meio. A             

conversa se mostrou muito interessante e a entrevista rendeu quase duas horas de             

gravação.  

Ainda no mesmo final de semana, durante o domingo, entrevistamos Gustavo           

Tokuo, youtuber de um canal especializado no cenário competitivo do jogo “Counter            
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Strike: Global Offensive”. Perguntamos sobre como é a vida de um youtuber de             

esports , como é o processo de criação de conteúdo, seu relacionamento com os fãs,              

a aceitação de sua família sobre essa carreira e como é a sua fora da internet: sobre                 

seu trabalho fixo como contador. Para explicar melhor sobre a renda no YouTube             

aos espectadores da websérie, perguntamos ao Gustavo se ele conseguia se           

sustentar como youtuber , se largaria sua profissão no ramo da contabilidade e,            

principalmente, quais eram seus planos sobre o futuro e uma possível aposentadoria            

na plataforma de vídeos. 

No dia seguinte, segunda-feira, antes de voltarmos a Florianópolis, realizamos          

nossa última entrevista da viagem. Conversamos com Felipe Guerra, fotógrafo          

freelancer especializado em eventos de games e competições de esports . Felipe,           

que é formado em jornalismo, também contou seu ponto de vista sobre o jornalismo              

da área dos esportes eletrônicos, e, em adição, perguntamos para ele como é a vida               

de um fotógrafo nessa área tão específica do mercado. Como jornalista, as críticas             

em relação ao novo mercado foi consistente, e conseguimos informações muito           

interessantes para compor o episódio. Por exemplo, um fotógrafo de competições de            

games precisa conhecer muito bem o jogo, porque só assim ele saberá quando             

capturar uma emoção específica da partida para render boas fotos. 

Após essa primeira viagem, com as entrevistas para o terceiro episódio           

gravadas, os alunos puderam analisar, junto ao professor orientador, as filmagens           

finalizadas e discutir melhorias para as próximas gravações. Além de alertas sobre o             

enquadramento e a discussão da necessidade de imagens em plano detalhe,           

também foi constatada pelos alunos a necessidade da separação do terceiro           

episódio em 2. 

Devido à impossibilidade de ir até as redações realizar imagens dos           

jornalistas trabalhando, foi necessário repensar a forma de conseguir essas imagens           

durante a segunda viagem. Decidimos e combinamos com as fontes a realização de             

gravações durante a Brasil Game Show (BGS), a maior feira de jogos da América              

Latina.  

A questão de equipamentos também foi debatida. A utilização da câmera do            

LabTele Sony NX100 seria um empecilho se usada durante a cobertura da feira             

devido a seu peso e tamanho. Então, decidimos a mudança do equipamento para             
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essa cobertura; os alunos optaram em trocar a câmera por uma Canon t3i,             

emprestada do Laboratório de Fotojornalismo (LabFoto) para realizar a filmagem do           

evento. Além disso, também percebemos a necessidade em pegar emprestado do           

laboratório lentes extras para a Nikon D5200 em função das filmagens. Também            

pedimos auxílio com a retirada de equipamentos de iluminação, principalmente para           

a cobertura da Brasil Game Show, onde o ambiente é mais escuro. Com isso, graças               

ao Labtele e Labfoto, ambos os equipamentos foram emprestados aos alunos. 

Os alunos também conversaram sobre outro possível problema para a          

apuração do segundo episódio: os jogadores e as organizações poderiam se recusar            

a falar sobre valores de salários e renda, dificultando a apuração para o episódio. 

 

5.2.2 Segunda viagem 

 

A segunda viagem aconteceu entre os dias 5 e 14 de outubro, a data foi               

escolhida para conseguir cobrir dois eventos importantes no mês: o campeonato Girl            

Gamer Festival,  que ocorreu nos dias 5 e 6, e a BGS, do dia 09 ao dia 13. 

Logo na chegada do primeiro dia em São Paulo, os alunos tiveram que ir até               

os estúdios da BBL e-Sports para cobrir o Girl Gamer . Nesse primeiro dia foram              

realizadas apenas imagens do evento, da torcida, do ambiente, de jornalistas que            

estavam no evento (incluindo nosso entrevistado Roque Marques) e das jogadoras,           

imagens para serem usadas na edição como inserts  e “cobertura”.  

No segundo dia, durante os jogos finais do evento, além da gravação de mais              

imagens de cobertura, foi realizada a entrevista com Camila "cAmyy" Natale, uma            

das jogadoras de CS:GO com maior prestígio do cenário. Perguntamos à ela sobre a              

vida de uma jogadora profissional, como foi o ínicio da carreira, se recebeu suporte              

da família, se existiam dificuldades em ser uma mulher na área, como é a carreira               

hoje em comparação a anos atrás, os seus planos futuros e o que os esports               

proporcionaram para a vida dela, como viagens e realização de sonhos pessoais.  

Na segunda-feira, dia 7, fomos até a gaming house (centro de treinamento) da             

organização KaBuM! Esports e realizamos as entrevistas com Matheus "dyNquedo"          

Rossini, pro-player de League of Legends e escolhido por meio de votação popular             

como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de LoL de 2018. Além das             
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perguntas sobre a sua carreira, vantagens e dificuldades, conversamos também          

sobre sua escolha de vida entre ser piloto de avião ou jogador profissional. Nos              

deparamos com a dificuldade em saber exatamente qual era o salário do jogador, já              

que, antes mesmo da entrevista começar, seu assessor nos alertou sobre as            

perguntas que não seriam respondidas. Também foi realizada a gravação de           

imagens do jogador treinando com colegas na gaming house . 
Como dyNquedo e a cAmyy possuem idades distintas, ele no começo de sua             

carreira e ela chegando no que é considerado “fim” da carreira, as entrevistas             

conseguiram mostrar como é o ciclo da vida de um pro-player . Devido aos termos              

contratuais assinados pelos jogadores com as organizações, não foi possível          

conseguir os números exatos de salários de ambos, porém, em falas dos            

entrevistados, fica subentendido o quão bem profissionais bem sucedidos desse          

meio conseguem viver se escolherem essa profissão. 

Ainda na segunda-feira, fomos até o escritório central da Nvidia Brasil realizar            

a gravação de imagens de cobertura de seus equipamentos e da tecnologia ray             

tracing , citada por Richard Cameron durante a sua entrevista, mas que não foi             

utilizada no produto final por não ter muita relação com esportes eletrônicos. Após             

essa gravação, os alunos se dividiram; enquanto um se manteve na cidade se             

preparando para a BGS, outro voltou para Florianópolis para realizar a troca de             

câmeras, deixando a Sony nx00 e pegando a Canon t3i, além de se preparar para a                

feira que iria cobrir não apenas para a websérie, mas também porque foi contratada              

por um portal de tecnologia e jogos. No próximo dia, 08 de outubro, ambos alunos se                

encontraram novamente em São Paulo. 

  

5.2.2.1 Brasil Game Show 

 

No dia 09, a BGS abriu as portas para o dia de imprensa. Ao total, o evento                 

contou com quatro campeonatos de jogos, dois de “ Counter Strike: Global           

Offensive”, um feminino e outro masculino, um campeonato de “ Mortal Kombat ” e            

outro de “ Crossfire ”. Devido às competições, o evento reuniu os mais importantes            

veículos de esportes eletrônicos do país. 
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Durante o primeiro dia de evento, realizamos a gravação de imagens de            

cobertura dos entrevistados Roque Marques, que estava assistindo a final do           

campeonato feminino de CS:GO com seus amigos, e Felipe Guerra, que estava a             

trabalho fotografando alguns estandes da feira. 

Também teríamos uma entrevista marcada com o Leo De Biase no final do             

mesmo dia, porém, devido a problemas com a agenda disputada do entrevistado, o             

encontro foi cancelado e sem aviso de novas datas para remarcar. 

O segundo dia de evento foi de realização de imagens de cobertura dos             

estúdios e da redação do Versus Esports. Com a presença da Barbara Gutierrez,             

realizamos a captura de imagens dos jornalistas trabalhando e da apresentação da            

editora chefe no palco do estande durante uma ação em conjunto com a empresa              

Acer Predator, que reuniu leitores do site e fãs da marca. 

Ainda no segundo dia, seria realizada a gravação de imagens com Raphaela            

de Laet, streamer que planejada para ser entrevistada depois da feira, porém, devido             

a problemas de comunicação, não foi possível realizar as imagens durante a viagem. 

Antes da segunda viagem, também entramos em contato com a assessoria           

da BGS para realizar uma entrevista com Marcelo Tavares, fundador da BGS, para             

conversar sobre a produção de um evento desse e os investimentos nos esports .             

Mas, devido a problemas de última hora do próprio evento, a entrevista não pode ser               

marcada e foi deixado para a utilização da coletiva de imprensa para a entrevista.  

O terceiro dia de gravações seria dedicado para imagens de cobertura do            

evento, porém, o equipamento de gravação que estava sendo utilizado no dia, Nikon             

D5200, apresentou problemas com a bateria. Sendo assim, o último dia do evento foi              

destinado para o acompanhamento da coletiva de imprensa com Marcelo Tavares,           

mas devido a organização da coletiva, não foi possível aproveitar as nossas            

perguntas. Como toda coletiva de imprensa, conseguimos apenas uma fala que           

poderia ser utilizada em nossa websérie, sendo que o resto do evento com             

jornalistas resultou em muitas perguntas fúteis e conteúdo que não seria           

interessante para o TCC. 
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5.2.3 Entrevistas via web 

 

Devido aos contratempos, tivemos que desmarcar duas entrevistas que não          

seriam possíveis devido à agenda dos entrevistados, ao nosso tempo e orçamento.            

Como não foi possível fazer uma terceira viagem a São Paulo, decidimos ainda             

assim fazer as entrevistas via web. Então, após apresentar o conteúdo gravado nas             

duas viagens para o professor orientador, foi realizado o levantamento de perguntas            

para os entrevistados que faltavam e realizamos essas entrevistas por meio de vídeo             

conferências e WhatsApp. 

A gravação da entrevista com o fundador da BBL e-Sports , Leo De Biase, foi              

gravada na sala de reuniões da holding pelos profissionais do próprio estúdio da             

BBL . O conteúdo bruto foi enviado para os alunos por e-mail logo em seguida.              

Durante a entrevista, um dos alunos participou via serviço de chamadas de vídeos             

online Skype , realizando as perguntas em tempo real, orientando as posições de            

câmera e acompanhando as respostas. 

Sobre a entrevista da streamer Raphaela de Laet, não foi possível participar            

por video conferência. A agenda da entrevistada e dos alunos era incompatível, mas             

a fonte se propôs a responder nossas perguntas gravando ela mesma as respostas.             

Então, nesta entrevista só foi possível enviar as perguntas pelo aplicativo de            

mensagens WhatsApp, sendo que a gravação das respostas e o envio do material             

bruto aconteceu no mesmo dia. A entrevistada gravou a si mesma por meio de sua               

webcam profissional, o mesmo equipamento utilizado por ela em suas transmissões           

de conteúdo de games . 
 

5.3 Pós produção 

 

5.3.1 Edição do vídeo 

A edição da websérie foi realizada na plataforma Adobe Premiere Pro , com            

auxílio do programa Adobe After Effects, Adobe Photoshop e Adobe Ilustrator para            

elaboração de vinhetas, legendas e logos. No total, levaram três meses para editar             

todo material gravado, capturado e recebido, fazendo pausas regulares durante esse           

tempo para que pudéssemos repensar o roteiro do material e sair do “buraco” de              



33 

produção mental com o qual nos deparamos algumas vezes. O primeiro episódio a             

ser editado foi o “Episódio 2: Jogadores”, levando quase um mês para ser finalizado.              

Nos deparamos com o dilema clássico em edição: “cortar ou não cortar?”. A grande              

dificuldade foi em nos familiarizarmos com o próprio projeto, ajustando trilhas           

sonoras, inserts , ordem de assuntos e hierarquia de frases importantes. Depois           

disso, partimos para o episódio no qual falamos sobre a mídia nos esportes             

eletrônicos. Também demoramos muito tempo para editar esse episódio, cortando          

partes que queríamos muito incluir, como quando nosso entrevistado Felipe Guerra           

diz que fotografar ONGs de animais ajudou muito em seu trabalho como fotógrafo de              

esports e games, já que ambos ambientes são escuros e requerem muita            

observação e fotos rápidas.  

A partir desses episódios, os outros dois foram mais rápidos para serem            

editados. O episódio de mercado, por exemplo, foi fácil de editar porque era mais              

objetivo, mas contou com muitas imagens de arquivo, já que é um episódio muito              

mais visual do que imaginativo. O episódio no qual falamos sobre produtores de             

conteúdo: streamers e youtubers, também levou pouco mais de uma semana para            

ser finalizado, já que estávamos familiarizados com o formato, ordem e hierarquia de             

informações dentro da websérie.  

Todas entrevistas foram feitas no período médio de uma hora, mas os            

episódios foram resumidos entre 9 e 12 minutos. A princípio, pensamos em deixar             

todos os episódios com a mesma duração, mas decidimos não nos prender a             

detalhes que poderiam atrapalhar a qualidade e singularidade de cada um dos            

temas. O processo inicial era sempre o mesmo: cortar apenas as respostas,            

selecionar as respostas mais interessantes, editar todas as respostas em conjunto           

com as dos outros entrevistados, separar as falas por assuntos, cortar o que não era               

importante, organizar tudo em ordem hierárquica e de interesse do espectador, fazer            

com que as ideias dos entrevistados se complementassem ou fossem de encontro            

umas às outras. Após todo esse processo de edição, partimos para as imagens de              

cobertura e inserts, tanto de arquivo quanto gravações realizadas pela equipe. Com            

o esqueleto do projeto finalizado, partíamos para decidir quais sons ambiente           

poderiam permanecer no vídeo, já que muitas gravações foram feitas em eventos e             

o áudio dessas poderia estar estourado ou indistinguível. Particularmente,         
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preferimos deixar os sons ambiente de fora, mas após conversar com o professor e              

lembrar que o som ambiente faz parte da técnica jornalística, optamos por deixar             

alguns e também incluir inserts durante o programa para aproximar o espectador do             

entrevistado. 

Em alguns casos, precisamos utilizar o software de áudio RX 7 Audio Editor             

para consertar ruídos nos áudios dos entrevistados Roque Marques e Richard           

Cameron. Por infeliz coincidência, nosso gravador extra teve um problema durante a            

primeira viagem, então não tivemos acesso à segunda gravação de áudio, tendo que             

utilizar o que foi gravado com ruído. Apesar do contratempo, todos episódios            

terminaram audíveis e entendíveis, o que é, na realidade, o que mais importa para a               

websérie. 

Também utilizamos de um recurso visual para distinguir nossas imagens das           

imagens de arquivo fornecidas pelas empresas e jogadores. Decidimos cortar as           

extremidades inferior e superior e colocar a fonte das imagens no preto, fazendo             

com que o nome da fonte ficasse legível e a imagem de arquivo se diferenciasse de                

nossas próprias. 

Utilizamos do banco de músicas do site Epidemic Sound para fazer as trilhas             

sonoras. O site exige um cadastro e mensalidade de US$ 19 para baixar as músicas               

e utilizá-las em criações próprias, livre de Royalty para estudantes que assinarem a             

plataforma durante o período de download das músicas. As músicas utilizadas nos            

episódios são listadas na descrição de cada vídeo. 

Contamos com a ajuda de Thiago Santana, formado em cinema pela UFSC            

em 2011 e atualmente editor de vídeo na empresa Adrenaline, para revisão e             

finalização do projeto em vídeo, auxiliando com ajustes de áudio e identidade visual . 

 

5.3.2 Página dedicada 

 

A página foi elaborado para hospedar os vídeos da websérie. Como explicado            

anteriormente, seu conteúdo não é essencial para o entendimento dos episódios, já            

que os mesmos textos estão presentes tanto na página quanto na descrição dos             

vídeos no YouTube. O design da plataforma é inspirado nas paletas de cores dos              
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vídeos, e foi pensado para ser simples e eficiente para a leitura e visualização do               

conteúdo. 

A escolha de rolagem longa para a navegação do conteúdo se dá pelo fato de               

conforto e rapidez para quem visualiza a página. Como descrito pelo portal de             

criação e publicação de site Wix , a longa rolagem é uma tendência, principalmente             

para dar mais conforto aos leitores, pois assim eles não precisam esperar os             

conteúdos serem carregados para a visualização de cada episódio . 13

Para a separação dos episódios da websérie, foi idealizada uma capa onde            

cada episódio tenha seu título e informações juntas a uma imagem, agregando            

informação visual ao projeto. As fotos utilizadas nessas capas são dos próprios            

alunos e também do entrevistado Felipe Guerra, que cedeu suas imagens para o             

trabalho. 

Realizando a separação dos episódios e o design final da página, os alunos             

só precisaram escrever os textos que seriam empregados nas plataformas. Como           

dito antes, tais textos não acrescentam ao conteúdo dos vídeos, mas sim, reforçam             

algumas questões debatidas pelos entrevistados. 

 

  

13  Disponível em: 
<https://pt.wix.com/blog/2015/12/como-criar-uma-impressionante-pagina-de-longa-rolagem/> Acesso 
em: 25 nov 2019 



36 

6. GASTOS 

 

6.1 Equipamento 

 

Os equipamentos foram em boa parte emprestados, seja pelo laboratório de           

telejornalismo da UFSC ou por amigos. Exceto os computadores utilizados para a            

edição e uma câmera Nikon D5200 (Com uma lente Nikkor 18-55mm), utilizada            

como segunda câmera.  

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR QUANT. TOTAL 

Equipamento Camera Sony 
HVR-Z7N 

Emprestada 2 - 

Equipamento Cartão de 
memória 
SanDisk 32 Gb 

Emprestada 2 - 

Equipamento Canon T3 Emprestada 1 - 

Equipamento Nikon D5200 Próprio 1 R$ 1500,00 

Equipamento Lente Canon 
18-55mm 

Emprestada 1 - 

Equipamento Lente Nikon 
18-55mm 

Próprio 1 R$ 500,00 

Equipamento Lente Nikon 
50mm 

Emprestada 1 - 

Equipamento Lente Nikkor 
70-300mm 

Emprestada 1 - 

Equipamento Microfone 
Lapela 

Empréstimo  1 - 

Equipamento Cartão de 
memória 
SanDisk 64Gb 

Próprio 1 R$ 40,00 

Equipamento Microfone 
Lapela sem fio 

Empréstimo 1 - 

Equipamento Tripé Empréstimo 2 - 
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Equipamento Computador 
para edição 

Próprio 2 - 

Equipamento Sun gun Empréstimo 1 - 

Edição Programas para 
edição (Pacote 
Adobe) 

Empréstimo 2 - 

Edição Banco de áudio Próprio 1 R$ 85 

 

TOTAL R$ 2125,00 

 
 

6.2 Viagens e hospedagem 

 

Além dos gastos de equipamentos, foram necessárias realizar 2 viagens para           

São Paulo para a apuração das entrevistas, além da viagem realizada até a cidade,              

também tivemos custos com o transporte local, alimentação. Não houve custo de            

hospedagem, já que ficamos hospedados na casa de amigos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR QUANT. TOTAL 

Alimentação Almoço cafés e 
janta. 

R$ 960 1 Café da 
manhã; 

1 almoço; 
1 janta. 

/ por dia. 

R$ 960,00 

Viagem Voo FLN - SP 
       SP - FLN 
( 26/09 - 30/09) 

R$ 364,94 2 R$ 729,88 

Viagem Voo FLN - SP 
       ( 01/01) 

R$ 153,00 2 R$ 306,00 

Viagem Voo SP - FLN  
       (08/10) 
      (Mariela) 

R$ 254,49 1 R$ 254,49 

Viagem  Voo FLN - SP 
       (09/10) 
      (Mariela) 

- 1 - 
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Viagem Voo SP - FLN 
       (14/10) 
     (Mariela) 

- 1 - 

Viagem Voo SP - FLN 
       (14/10) 
      (Willian) 

R$ 212,00 1 R$ 212,00 

Hospedagem Hospedagem 
em residência 
de amigos ou 
familiares 

- - - 

Transporte Ônibus, Uber ou 
Táxi em São 
Paulo 

R$ 800,00 Média de 2 por 
dia. 

R$ 800,00 
 

 
 

TOTAL R$ 3262,37 
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6.3 Custos profissionais de produção 

Resolvemos adicionar os valores reais para uma produção profissional da          

websérie, incluindo preços de editores de vídeo, cinegrafistas, designers de          

identidade visual e programadores para a página da web. Os custos de viagem e              

alimentação permanecem e a nova tabela traz os valores de profissionais baseados            

nos acordos dos sindicatos e associações de jornalismo, cinema e design.           

Baseamos os preços de serviço nas tabelas das resoluções de 2018/2019           

disponibilizadas nos sites do Sindicato do Jornalismo de São Paulo (já que nossas             

gravações foram no estado de São Paulo), do SindCine (Sindicato dos           

Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São           

Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e              

Distrito Federal) e no ADEGRAF (Associação dos designers gráficos do Distrito           

Federal). Todas as tabelas estão em anexo ao relatório na divisão “ANEXOS”. 

Também adicionamos custos médios de hospedagem (via pesquisa em sites de            

booking ) caso não existisse a possibilidade de hospedagem na casa de amigos ou             

parentes. Retiramos os custos de equipamentos, já que esses seriam fornecidos           

pelo próprio serviço contratado.  

Destacamos também que incluímos na tabela um repórter cinematográfico que           

não possui equipamentos próprios, ou seja, que utiliza os equipamentos da empresa            

contratada. Caso o repórter trabalhe com seus próprios equipamentos, o custo do            

serviço de gravação ficaria em R$ 4.985,00 para 16 horas de gravação, sendo a              

jornada de trabalho de 5 horas R$ 1.578,00 e a hora extra R$ 251,00. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR QUANT. TOTAL 

Alimentação Almoço cafés e 
janta. 

R$ 960 1 Café da 
manhã; 

1 almoço; 
1 janta. 

/ por dia. 

R$ 960,00 

Viagem Voo FLN - SP 
       SP - FLN 
( 26/09 - 30/09) 

R$ 364,94 2 R$ 729,88 
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Viagem Voo FLN - SP 
       ( 01/01) 

R$ 153,00 2 R$ 306,00 

Viagem Voo SP - FLN  
       (08/10) 
      (Mariela) 

R$ 254,49 1 R$ 254,49 

Viagem  Voo FLN - SP 
       (09/10) 
      (Mariela) 

- 1 - 

Viagem Voo SP - FLN 
       (14/10) 
     (Mariela) 

- 1 - 

Viagem Voo SP - FLN 
       (14/10) 
      (Willian) 

R$ 212,00 1 R$ 212,00 

Hospedagem Hotel R$ 200,00 
(quarto duplo) 

15 dias 3.000,00 

Transporte Ônibus, Uber ou 
Táxi em São 
Paulo 

R$ 800,00 Média de 2 por 
dia. 

R$ 800,00 
 

Edição de 
áudio 

Banco de 
músicas por 
assinatura 

R$ 85 1 R$ 85,00 

Repórter 
cinematográ- 
fico  

Com 
equipamento de 
empresa 

Jornada de 5 
horas (R$ 586) 
Hora extra  
(R$ 251) 

16 horas R$ 2.009 

Projeto gráfico Página dedicada R$ 795,00 1 R$ 795,00 

Identidade 
visual 

Logotipo para 
microempreend
edor (MEI) 

R$ 3.680 1 R$ 3.680 

Editor Editor de vídeo R$ 596,19 4 R$ 2.384,76 

 
 

TOTAL R$15.216,13 
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7. DIFICULDADES E APRENDIZADO  
 

As dificuldades foram, primeiramente, a barreira financeira para investir em          

equipamentos e comprar mais passagens para viajar a São Paulo quando foi            

necessário. Além disso, também tivemos dificuldades em relação às respostas dos           

jogadores sobre seus salários, pois queríamos saber o valor exato de quanto            

jogadores valem nesse mercado. Obviamente, por questões contratuais entre os          

jogadores profissionais e as organizações, não conseguimos obter essas         

informações, tendo assim que utilizar outros meios (comparação com jogadores de           

outros países ou valores “gerais”) para explicar qual era a renda de um profissional              

em esportes eletrônicos. Outra barreira encontrada foi na edição, onde foi preciso            

igualar as imagens das câmeras, fazendo com que a qualidade ficasse mais baixa,             

já que a câmera fornecida pelo LabTele não era capaz de filmar em Full HD como                

nossa câmera pessoal. 

 

Na questão de aprendizado, nos deparamos com enquadramentos que poderiam           

ser melhorados na hora da gravação se tivéssemos prestado um pouco mais de             

atenção no ambiente e na luz. Além disso, também aprendemos que levar um kit de               

iluminação extra nunca é demais. Um bom profissional também deve checar sempre            

se os microfones estão funcionando e não possuem mau contato. Apesar levarmos            

sempre dois microfones, tivemos contratempos em relação ao ruído e mau contato            

de baterias.  
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8. FINALIDADES 
 

A finalidade deste projeto é apresentar a indústria dos esportes eletrônicos           

para pessoas que ainda não conhecem esse meio ou estão levemente inseridas            

nele, seja por influência de parentes ou amigos mais jovens ou até mesmo por              

curiosidade, já que, como explicado no episódio sobre o mercado, esports hoje            

movimentam uma quantidade enorme de capital pelo mundo todo com premiações,           

contratações e até mesmo ações publicitárias de empresas endêmicas. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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1.b. Natureza do projeto:  
Websérie 
 
1.c. Aluno(s) responsável(is): 
Mariela Cancelier e Willian Ferreira Vieira. 
 
1.d. Suporte do projeto:  
Vídeo HD. 
 
1.e. Instituições envolvidas: 
Universidade Federal de Santa Catarina, KaBuM! e-Sports, BBL e-Sports, Nvidia, BGS, Vesus            
eSports, IGN, SporTV, Mais Esports. 
 
1.f. Semestre programado para realização:  
2019.2 (segundo semestre de 2019) 
 
1.g. Custos e fontes de financiamento:  
Custos de transporte e hospedagem em São Paulo. Com recursos próprios, equipamentos próprios e              
fornecidos pelo laboratórios da UFSC.  
 
1.h. Indicação do professor-orientador: 
Professor Fernando Antonio Crocomo. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

3.1  CONTEXTUALIZAÇÃO  

3.1.1 A HISTÓRIA DO ESPORTE ELETRÔNICO 

 

Esports (esporte eletrônico) é o termo usado, basicamente, para os jogos que            

incentivam o reconhecimento de seus jogadores profissionais, movimentam as         

desenvolvedoras e criam encontros competitivos. As opções de eventos para encontrar           

ciberatletas e premiar as equipes vencedoras são muitas, e vão desde um torneio amador entre               

universidades até realizações como o Intel Extreme Masters e o The International (Dota 2),              

torneios que acontecem nos Estados Unidos e reúnem milhões de espectadores. Na            

ascendência dos esports, muitos fãs de equipes de games de diversos gêneros como MOBA,              

FPS, MMORPG, RTS, Racing e Luta se reúnem para torcer e gritar o nome de seus times, e                  

no meio disso tudo, grandes empresas e patrocinadoras acompanham o crescimento e            

influência econômica dos esports para investir e fomentar essa indústria.  

Fazendo uma pesquisa em sites especializados em jogos, como Kotaku, GameSpot ,           

Adanai e GameStart , reunimos informações e desenvolvemos o resumo histórico a seguir            

sobre como surgiu essa indústria de esportes eletrônicos. Como informação comum, a            

primeira competição envolvendo um esporte eletrônico que se tem notícia é das "Olimpíadas             

Intergaláticas de Spacewar", realizada em 19 de outubro de 1972 por estudantes da             

Universidade de Stanford nos Estados Unidos. O prêmio para quem ganhasse era um ano de               

assinatura da revista "Rolling Stone". Apenas em 1980 foi que a Atari organizou um              

campeonato oficial chamado de Space Invaders Championship, considerada como a primeira           

grande competição de games, reunindo aproximadamente 10 mil participantes nos Estados           

Unidos, como relatado no artigo “ESports: A Brief History”, publicado no site Adanai, em              

2013. Muitos campeonatos da época chegaram a ser transmitidos pelos programas de TV             

Starcade e That's Incredible!, além de conseguir um espaço no Guiness World Records com              

recordes de games catalogados. 

Os anos 70/80 foram o estopim dos jogos eletrônicos, já que o modo arcade e               

coperativo (co-op) local era moda e todos os amigos se reuniam para ver quem era o melhor.                 
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Podemos perceber isso através das competições clássicas que vemos em filmes nos quais             

adolescentes iam aos fliperamas para disputar o primeiro lugar de um título. 

Seguindo a linha do tempo atualizada da reportagem “A Brief History of eSports”, do              

site GameStart, publicada em março de 2017, a Nintendo criou o Nintendo World             

Championship no ano 1990, que promoveu competições em diversas etapas em cidades dos             

Estados Unidos e foi o maior campeonato dos anos 90. Os jogos da competição incluíam               

Super Mario Bros, Tetris e Rad Racer, e a premiação foi uma televisão e 10 mil dólares, algo                  

incrível para a época se pensarmos que este é um prêmio dedicado a uma competição de                

nicho, algo incrível para a época. Conforme as tecnologias de hardware e software se              

desenvolviam, a indústria de games caminhava no mesmo passo: os consoles começaram a             

entregar gráficos melhores e os jogos se tornaram mais elaborados, ganhando mais interesse             

do público. Além de mais jogos serem lançados e consoles desfrutarem de sua época de ouro,                

o acesso à internet começou, gradualmente, a ficar mais comum e beneficiou muitos games              

para PC.  

Em 1996 foi fundada a EVO - Evolution Championship Series, uma competição que             

ganhou a atenção dos jogadores do mundo todo por suas disputas acirradas e por representar               

uma dos campeonatos mais importantes de games do mundo e a maior no gênero de jogos de                 

luta. Sucesso na época, o jogo Quake foi responsável por um dos maiores campeonatos dos               

anos 90, o Red Annihilation. O evento foi realizado com patrocínio da Microsoft, reunindo              

um público de 2 mil pessoas e premiando o ganhador COM uma Ferrari 328 GTS. Semanas                

após o sucesso da competição, foi criada a Liga Profissional dos Ciberatletas (CPL) com              

objetivo de promover mais eventos com premiações para incentivar jogadores a participarem            

dos esportes eletrônicos. 

Com a expansão dos esportes eletrônicos, cada vez mais empresas de tecnologia e             

jogos se interessavam em patrocinar eventos e times de games. A reportagem “Tracing the              

70-year history of video games becoming eSports”, publicada em maio de 2017 no blog da               

Fox Sports , explica que o grande investimento econômico que temos no cenário de jogos se               

estabeleceu a partir do ano 2000. No ano do novo milênio, foi fundada oficialmente a liga                

Electronic Sports League (ESL), que hoje conta com mais de 6 milhões de usuários. A ESL se                 

tornou a maior marca de esports do mundo por promover vários jogos e numerosas              
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competições online e offline. Também foi nessa época que as desenvolvedoras e empresas de              

tecnologia começaram a enxergar um futuro no patrocínio dos esportes eletrônicos. 

Ainda em 2000, surgiu a World Cyber Gamer (WCG), evento internacional de esports             

organizado pela Samsung e patrocinada pela Microsoft. O modelo do festival foi influenciado             

pelos Jogos Olímpicos e desde 2004 uma cidade diferente tem sido escolhida para as              

competições anuais. Em 2014 o CEO da WCG, Brad Lee, anunciou o fim da empresa por                

problemas internos com os parceiros. Para resumir todos esses eventos e competições criados             

ao longo dos anos, há também a Major League Gaming (MLG), que foi criada em 2002 para                 

profissionalizar o esporte eletrônicos nos Estados Unidos e Canadá. Além dos eventos com             

público presencial, canais de esportes tradicionais como ESPN, SporTV e Esporte Interativo            

começaram a se interessar no setor a partir do ano de 2015, quando surgem os primeiros                

torneios transmitidos por canais de esportes. Outras redes de TV por assinatura, muitas dessas              

com programas sobre games, por exemplo, já faziam streaming de competições da MGL. 

 

3.1.2 O MERCADO INTERNACIONAL E BRASILEIRO 

 

Desde 2010 o esporte eletrônico se tornou tendência mundial com a popularização de             

serviços de streaming como a Twitch.tv, que hoje possui mais de 55 milhões de usuários,               

segundo registrado na própria plataforma de transmissão. Atualmente, os esports já ocupam            

um lugar de destaque e visibilidade até mesmo entre mídia "não gamer", ou mídia de massa,                

uma vez que há sites e canais especializados em jogos que já fazem este trabalho de                

reportagens e divulgação há anos. Além de criar uma rotina entre jogar, assistir gameplays e               

acompanhar o competitivo, o cenário recebeu um investimento massivo de patrocinadores:           

Nvidia, HyperX, Republic of Gamers, Cooler Master, Intel, Patriot, AMD e etc. O interesse              

dessas grandes empresas foi despertado porque, além de estabelecer uma boa relação com             

jogadores, a marca é estampada em um meio muito conveniente para ser notada por seus               

consumidores. Como explicado no artigo “Ciberatletas falam sobre carreira, indústria de           

games e crescimento dos e-Sports no Brasil”, publicado no site Adrenaline em 2016, China,              

Coreia do Sul e Estados Unidos são países que reconhecem jogadores de League of Legends               

como atletas profissionais e lhes oferecem bolsas de estudos em Universidades. Profissionais            
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de esportes eletrônicos sul-coreanos, por exemplo, recebem apoio do Governo desde que este             

fez um grande investimento econômico para aumentar a acessibilidade à internet da            

população. Hoje, são mais 120 milhões de pessoas que assistem às transmissões de esports              

pela internet, no mundo todo, segundo estatísticas da Twitch.TV¹. 

O mercado brasileiro é o que mais cresce no mundo com os games, de acordo com                

dados fornecidos pela FD Comunicações, empresa de marketing e PR de games. O mercado              

geral de videogames no Brasil é o 4º maior, em público e em faturamento. Em 2013 foi                 

movimentado mais de R$ 840 milhões, segundo relatório da consultoria PriceWaterhouse           

Cooper. O crescimento previsto é de 7% em cima desse valor até o final de 2017. Durante as                  

Olimpíadas Rio 2016, por exemplo, aconteceu o eGames, campeonato de jogos competitivos            

entre times de diversos países.  

¹Disponível em:  

<https://socialblade.com/twitch/> Acesso em: 10 de outubro de 2017 

 
3.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA E GÊNERO 

 
Mensalmente, mais de 100 milhões de pessoas jogam LoL (League of Legends) pelo             

mundo, como já citado nas estatísticas fornecidas pela Riot Games. A final do Campeonato              

Mundial de League of Legends de 2016, que aconteceu na Coreia do Sul, bateu o recorde de                 

43 milhões de espectadores acompanhando o evento pela internet, segundo dados da RIOT             

Games, empresa produtora de League of Legends. Mas além das transmissões ao vivo,             

multidões também vão a estádios e ginásios acompanhar partidas que acontecem           

presencialmente. Um exemplo disso é a final do Campeonato Brasileiro de League of             

Legends de 2015 (CBLoL), que foi a grande prova de quanto o cenário de eSports cresceu no                 

país nos últimos anos. Pela primeira vez na história, um estádio de futebol brasileiro abrigou               

uma competição do tipo. A disputa aconteceu no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, onde               

paiN Gaming (campeã brasileira em 2013) e INTZ (campeã do primeiro split 2015)             

disputaram numa melhor de cinco partidas o título de campeã brasileira de LoL. 
Em jogo também estava uma premiação de R$ 60 mil para a equipe vencedora e uma                

vaga para a competição internacional International Wild Card Tournament que aconteceria no            

mesmo ano, 2015. Os campeonatos nacionais de League of Legends classificam os times             

campeões para competições internacionais, normalmente separada por regiões. Após esse          
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circuito internacional, as melhores equipes competem no Campeonato Mundial de LoL, que a             

cada ano é sediado em um país diferente.  

A assessoria da Riot Games, companhia que desenvolve o jogo League of Legends,             

confirmou em contato por e-mail que LoL possui mais de 100 milhões de jogadores ativos               

mensais no mundo. Cerca de 77% dos jogadores tem entre 16 e 25 anos.  

Diante de números assim, fica mais fácil entender como um jogador profissional de             

videogame pode se sustentar por meio desta profissão. Para os jogadores de LoL no Brasil, o                

salário base de um jogador titular no circuito CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of              

Legends) é próximo a R$ 3 mil, segundo apurado pelo blog de games A Origem dos Bytes.                 

Em contrapartida, o ganho mensal de jogadores profissionais de times amadores, ou seja, que              

ainda não participam do CBLOL, pode ser de apenas 500 reais, segundo apurado pelos alunos               

produtores da reportagem. Atletas mais famosos, podem chegar perto dos R$ 10 mil mensais,              

por meio de patrocinadores, contratos com eventos, criação de canais no Youtube e             

premiações, além de sua própria marca de roupa. 

Se no mercado brasileiro os jogadores conseguem se sustentar através dos esports, no             

mercado internacional os jogadores conseguem ter ainda mais lucros. O jogador brasileiro de             

Counter-Strike: Global Offensive, Gabriel “Fallen” Toledo é um dos maiores nomes do            

esports do game, o que rendeu ao jogador o título de uma das personalidades mais influentes                

do mundo dos jogos pela Forbes. Como apurado pela revista Veja na matéria “Pagos para               

brincar”, “Fallen” apenas em salários recebe R$ 22 mil mensais. As premiações de títulos são               

as principais formas de lucro para os jogadores, apenas Fallen já recebeu mais de R$ 3                

milhões segundo o site “e-Sports Earnings”. 

Mas como em outros esportes, os jogadores profissionais do esports se submetem a             

uma rotina rigorosa, algo que muitas pessoas, e até mesmo quem acompanha esports não sabe.               

Por exemplo,o jogador de LoL, Gabriel "Kami" Bohm prática seu primeiro turno de treino              

entre as 15h às 18h. Após um período de descanso, o atleta retorna ao trabalho e joga das 19h                   

às 22h, sempre sob a observação de treinadores responsáveis por pesquisar e planejar táticas.              

Após o treino, o jogador, seus colegas e o treinador, iniciam uma conversa de desempenho e                

tática. A equipe do jogador “Kami”, a PaiN Gaming, conta com psicólogos para ajudar              

jogadores com a lidar com a pressão dos campeonatos. Sobre os exercícios físicos, “cada um               

tem de ter o bom senso de se exercitar e alongar em determinados intervalos de tempo para                 

não sofrer com lesões”, declarou Kami em entrevista à revista Época, na matéria "Como              
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Gabriel Bohm se tornou o maior jogador profissional de videogame no Brasil", publicada em              

outubro de 2015³. 

Aproveitando o engajamento juvenil e jovem-adulto que os esports conquistaram nos           

últimos anos, será feito uma websérie. Por se tratar de um conteúdo pouco exposto em               

notícias e reportagens, a reportagem será original, sem base em programas anteriores sobre o              

mesmo assunto. Os 4 episódios irão falar de maneira ampla de cada assunto presente nele. As                

narrativas vão mostrar a vida de um ciberatleta no Brasil e explicar o mercado e como o                 

e-sports surgiu e evoluiu. Ou seja, além de contar como é o dia-a-dia de um atleta de games,                  

será contado sobre todo universo de pessoas e acontecimentos em torno dos personagens. O              

gênero de websérie se encaixa na ideia de que a narrativa vai proporcionar imersão ao               

espectador, uma vez que muitos espectadores poderão se identificar com a história contada,             

assim como explica Nichols, “a ideia de ‘aula de história’ funciona como uma característica              

frequente de uma reportagem para web. Esperamos mais do que uma série de reportagens,              

esperamos aprender ou nos emocionar, descobrir as possibilidades do mundo histórico ou            

sermos persuadidos delas” (2005, p.47, tradução Mônica Saddy Martins: São Paulo, Papirus). 

A opção por fazer este trabalho no formato de um websérie também é justificada pelo               

conhecimento que os alunos possuem na área dos esportes eletrônicos, sendo que os alunos              

podem intervir livremente na narrativa sem necessariamente alterar o produto final.  

O objetivo a reportagem é mostrar a história da vida das pessoas ligadas aos esportes               

eletrônicos. Não apenas contando a história dos jogadores, mas também falando sobre as             

outras profissões que participam do cenário dos esportes eletrônicos. Além de fazer as fontes              

falarem por si, sem interferir na narrativa ou na conclusão final do espectador, os alunos               

responsáveis pela reportagem não têm julgamentos fixos ou preconceitos para realizar o            

trabalho. Como é uma realidade desconhecida por muitos, a retratação dessas histórias não vai              

contar com uma conclusão já definida pelos alunos, assim como defende Bernard (2008) que              

“existe uma diferença entre partir de uma conclusão a priori e ter um forte ponto de vista” (p.                  

35).  

 
³Disponível em:  

<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/10/como-gabriel-bohm-se-tornou-o-maior-jogador
-profissional-de-videogame-no-brasil.html> 
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3.3 ESTRUTURA NARRATIVA 
 
3.3.1 CONTEÚDO  
 
A webserie irá dividir o assunto em episódios, assim conseguindo falar melhor sobre             

os assunto de maneira individual e isolada. As reportagens vão abordar um tema atual e que                

está ganhando espaço também na mídia tradicional e será construído a partir de uma narrativa               

em primeira e terceira pessoa, na qual os personagens contam sobre as suas trajetórias              

profissionais. 

Haverá predominância de offs retirados de entrevistas, transições curtas marcadas por           

efeitos visuais como desfoques de câmera, imagens do jogo, imagens congeladas, quadros de             

fotografias, filmagens de ações complementares e imagens de gameplays. Assim, o           

espectador terá ciência da timeline da reportagem, acompanhando a evolução das informações            

conforme o tempo e reconhecendo possíveis novos personagens que vão participar da            

narrativa.  

 
3.3.2 PRÉ-ROTEIRO 
 
Os episódios seguirão o mesmo padrão de identidade visual, utilizando uma paleta de             

cores iguais e utilizando modelos de aberturas, vinhetas e encerramento iguais. As cores da              

reportagem serão fortes e vivas, seguindo o modelo dos eventos de esportes eletrônicos. 

Os episódios irão utilizar bastante imagens de gameplay dos jogos e utilizará também             

os vídeos do streaming da cobertura dos campeonatos.  

 
3.3.2.1 PRIMEIRO EPISÓDIO 

 
Para uma melhor contextualização do tema, o primeiro episódio será sobre o mercado             

de jogos e dos esporte eletrônico. Junto a isso iremos falar sobre o cenário atual dos esports,                 

trazendo uma contextualização sobre a atual realidade nacional do assunto. Para isso iremos             

entrevistar algumas empresas envolvidas na organização de campeonatos, seja organizando de           

fato ou realizando patrocínios. Essas fonte serão questionadas sobre como era o mercado de              

jogos e de esports, as dificuldades que enfrentavam e as dificuldades que enfrentam             

atualmente nesse ramo. 
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3.3.2.2 SEGUNDO EPISÓDIO  

 
O segundo episódio será focado nos jogadores. A reportagem tentará abordar temas            

como o dia a dia dos atletas. Tentará abordar temas de como foi o encorajamento familiar para                 

seguir essa carreira, como ocorreu a introdução dos jogadores ao esporte eletrônico como um              

profissional. A forma que os jogadores se preparam, com seus treinos e também como eles               

lidam com a fama que recebem nessa profissão. A carreira de um jogador de e-sports é curta e                  

a reportagem vai buscar mostrar como os jogadores planejam o seu futuro. A proposta é               

apresentar o desenvolvimento e cotidiano dos jogadores, trazendo técnicos e psicólogos e para             

dar seus depoimentos sobre essa profissão.  

As cenas feitas em meio ao ambiente de treinos pretende reproduzir a perspectiva de              

reportagem imersiva defendida por Nichols, “há uma especificidade no vídeo que gira em             

torno do fenômeno de sons e imagens em movimento gravados em meios que permitem um               

grau notavelmente elevado de fidelidade entre a representação e aquilo a que ela se refere”.               

(2005, p.23,tradução Mônica Saddy Martins: São Paulo, Papirus). O autor ainda afirma que o              

diferencial de uma boa narrativa é uma boa representação, que instigue emoções ao             

espectador ao invés de uma simples reprodução do que acontece ou já aconteceu: 

 
[...] não é uma reprodução da realidade, é uma         
representação do mundo em que vivemos. Representa uma        
determinada visão de mundo, uma visão com a qual talvez          
nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos        
do mundo nela representados nos sejam familiares.       
Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer        
que ela proporciona, pelo valor das ideias ou do         
conhecimento que oferece e pela qualidade da orientação        
ou da direção, do tom ou do ponto de vista que instila.            
Esperamos mais da representação do que da reprodução.  
(NICHOLS, 2005, p.47). 

 
 
 
3.3.2.3 TERCEIRO EPISÓDIO 
 
Focado no trabalho midiático, esse episódio abordará jornalistas, redatores e          

fotógrafos envolvidos na cobertura de eventos e do dia a dia dos esports. Iremos reforçar               

quais as diferenças entre a abordagem dos esportes eletrônicos e dos esportes tradicionais,             

como foi a aceitação desses jornalistas nas empresas de mídia e as principais dificuldades do               

trabalho. 
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3.3.2.4 QUARTO EPISÓDIO 
 

Esse episódio será focado nos criadores de conteúdo, uma área que vem crescendo             

junto aos esports. Iremos retratar o trabalho dos criadores mantendo o padrão dos demais              

episódios, iremos mostrar como é feito o trabalho desses personagens, como é a vida do               

influenciador em um evento, como é feita a gravação dos conteúdos, se é possível viver               

apenas como criador de conteúdo e os planos futuros desses personagens . Entrevistando             

pessoas próximas às fontes para mostrar como é o cotidiano e como foi a aceitação da família                 

sobre a escolha de profissão. 

 
3.4 FONTES 
 

A reportagem terá fontes que vivenciaram o crescimento dos esportes eletrônicos e            

quem está entrando nesse ramo agora. O intuito dessas fontes é mostrar como foi a evolução                

dos e-sports, fazendo uma comparação entre a realidade de quem vivenciou no início e de               

quem está começando agora. 

Para as entrevistas os repórteres terão que viajar para os locais onde as fontes se               

encontram e para onde estiver acontecendo grandes campeonatos presenciais. Como parte           

desses eventos não ocorrem com a data próxima, os repórteres terão que realizar diversas              

viagens durante o ano de 2019. 

 

 

 

Nome Assunto 

Richard Cameron 
 
Presidente da Nvidia Brasil, é um dos 

principais responsáveis pelas ações tomadas 

pela empresa no Brasil, desde vendas até 

patrocínios de times e eventos de jogos. 

É uma fonte inserida no mercado, pode dar 

um panorama geral sobre o mercado de 

jogos no Brasil. 

Leo De Biase Ex-jogador profissional de Counter Strike 
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CMO da BBL e CEO da ESL 

 

 

1.6, Leo possui 20 anos de experiência em 

nas áreas dos games. Sócio e CMO da BBL, 

holding de entretenimento brasileira 

especializada em esports responsável por 

grandes eventos de games no Brasil, como o 

Circuito Desafiante do LoL.  

Matheus "dyNquedo" Rossini  

 

Um dos principais nomes do competitivo de 

League of Legends, Matheus ganhou o prêmio 

de Melhor Jogador do CBLoL 2018. 

Fonte para falar sobre a carreira de um 

jogador, como foi a transição, o que o 

esports trouxe para sua vida e seus planos 

futuros. 

Camila "cAmyy" Natale 

 

Uma das principais jogadoras de Counter 

Strike: Global Offensive no Brasil. 

Fonte para falar sobre a carreira de uma 

jogadora, as dificuldades, como foi a 

transição, o que o esports trouxe para sua 

vida e seus planos futuros. 

 

Por já ter mais tempo de jogo, cAmyy pode 

falar mais sobre a aposentadoria e como era 

e como está o esports. 

Bárbara Gutierrez 

 

Editora chefe de um dos principais portais 

jornalísticos de esports. 

Pode dar um panorama geral sobre o 

jornalismo especializado em esports. Por ser 

editora chefe, pode apresentar mais 

informações de como é o processo de 

apuração e as suas diferenças do esporte 

tradicional. 

Roque Marques 

 

Um dos principais jornalistas dos esports 

brasileiro.  

Por ter trabalhado em veículos tradicionais, 

pode apresentar as diferenças de apuração e 

de como fazer jornalismo, além de dar 

informação sobre a aceitação nos veículos 
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tradicionais nessa nova forma de fazer 

jornalismo. 

Felipe Guerra 

 

Jornalista e fotógrafo. 

Um dos principais fotógrafos de 

campeonatos do Brasil, pode falar como é 

viver sendo fotográfo especializado em 

eventos de esports, as diferenças nesse 

trabalho para os demais como fotógrafo. 

Gustavo “gus” Tokuo  

 

Possui um canal no youtube onde analisa os 

jogos no competitivo de Counter Strike: Global 

Offensive. 

Pode falar sobre como é a vida de um 

criador de conteúdo, as dificuldades, o 

“plano de carreira” e como é a aproximação 

com os fãs. 

Raphaela "Briny" de Laet 

 

Streamer pela plataforma Facebook Gaming, 

foi uma das primeiras streamers a conquistar 

grandes números durante as transmissões. 

Pode falar sobre como é a vida de um 

criador de conteúdo, as dificuldades, o 

“plano de carreira” e como é a aproximação 

com os fãs. 

 

3.4 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
 
Para fotografia e enquadramentos, grande parte será ajustada conforme o momento e            

situação, sem exigir um padrão estético narrativo. A narrativa será realizada pelos            

entrevistados, sem a necessidade de passagens e offs, fazendo as entrevistas fluírem de uma              

para outra. Também tentaremos fazer angulações e planos não convencionais para deixar a             

reportagem com uma impressão mais juvenil. 

Quanto às orientações técnicas (ainda não definidas), a reportagem será gravada em            

HDV e MP4, em alta definição, entre 30 e 60 frames por segundo dependendo do material                

liberado, em resolução de 1920x1080 com câmeras DSLR. Como a reportagem usará imagens             

de campeonatos antigos e vídeo dos jogos gravados do computador, algumas imagens poderão             

não alcançar a resolução 1920x1080, devido às limitações técnicas da época e dos usuários              



109 

que realizaram a transmissão dos eventos. Os cenários incluem filmagens nas gaming houses,             

lugares urbanos principalmente de São Paulo, local onde as maiores equipes residem. A             

gravação em eventos e transmissões dependem da aprovação de seus organizadores, caso            

essas gravações sejam aprovadas, serão realizadas imagens dos locais. O som e trilhas ainda              

serão definidos de acordo com o conteúdo filmado, atendendo às necessidades da narrativa,             

como sons de videogames, trilhas animadas ou melódicas e sons para transição de cenas. 

 
 
4. CRONOGRAMA  

 
A produção deste projeto de Trabalho de Conclusão de Curso começou em setembro             

de 2018, para a disciplina Técnicas de Projetos em Comunicação. Como a defesa do Trabalho               

de Conclusão de Curso irá acontecer apenas no final do ano de 2019, os estudantes irão passar                 

o ano de 2019 realizando a apuração e os ajustes necessários para a realização do Trabalho. 

 
Período  Atividades 

Setembro - 2018 (1ª à 4ª semana) 
Outubro - 2018 (1ª à 4ª semana) 

Elaboração do projeto e início da redação do mesmo.  

Novembro - 2018 (1ª à 4ª semana) 
Dezembro - 2018 (1ª à 4ª semana) 

Leitura da bibliografia; Pré-apuração e localização das       
fontes; Finalização da redação e a entrega do projeto         
preliminar; Revisão da versão preliminar e alterações       
para a versão final; Entrega da versão final do projeto. 

Janeiro - 2019 (1ª à 4ª semana) 
Fevereiro - (1ª à 4ª semana) 
 

Leitura da bibliografia; Consulta com professor      
orientador sobre o roteiro do Trabalho; Definição da        
identidade visual; Marcar as entrevistas, e captação       
da autorização de direitos de imagem; Elaboração do        
pré-roteiro. 

Fevereiro - (1ª à 4ª semana) 
Março - (1ª à 4ª semana) 
Abril - (1ª à 4ª semana) 
Maio - (1ª à 4ª semana) 
Junho - (1ª à 4ª semana) 
Julho - (1ª à 4ª semana) 
Agosto - (1ª à 4ª semana) 
Setembro - (1ª à 4ª semana) 
Outubro - (1ª à 4ª semana) 
Novembro - (1ª à 4ª semana) 

Consulta com professor orientador; Alterações na      
identidade visual; Finalização do roteiro e início da        
apuração; Confirmação de entrevistas; Início da      
elaboração do relatório final; Captação de imagens e        
entrevistas.  

Outubro - (1ª à 4ª semana) 
Novembro - (1ª à 4ª semana) 
Dezembro - (1ª à 4ª semana) 
 

Consulta com professor orientador; Fechamento da      
edição. Revisão final. Edição final e finalização do        
relatório final. 

Dezembro - (1ª semana) Apresentação para a banca e Defesa do Trabalho de         
Conclusão de Curso. 
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5. RECURSOS E ORÇAMENTO 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR QUANT. TOTAL 

Equipamento Microfone 
lapela 

Próprio 2 - 

Equipamento Cartão de 
memória 
SanDisk 64 Gb 

Próprio 1 - 

Equipamento Rebatedor R$ 63,00 1 R$ 63,00 

Equipamento Nikon D5200 Próprio 1 - 

Equipamento Lente Nikon 18 
55mm 

Próprio 2 - 

Equipamento Iluminador 
LED HD-160 

Empréstimo - 
Adrenaline 

1 - 

Equipamento Cartão de 
memória 
SanDisk 32Gb 

Próprio 2 - 

Equipamento Nikon D5600 Empréstimo 1 - 

Equipamento Tripé Próprio 2 - 

Equipamento Computador 
para edição 

Próprio 2 - 

Alimentação Almoço cafés e 
janta. 

Valor total pode 
sofrer 
alterações, 
dependendo da 
quantidade de 
viagens. 

- R$ 700,00 

Viagem Voo FLN -SP 
( 01/01 - 08/01) 

R$ 904* 1 R$ 904* 

Viagem Sem cálculo de 
pedágio 

(3,67 x 70) 2  
(Litro da 
gasolina x Km/l 
até SP) ida e 
volta* 

2 (ida e volta) R$ 627,2 
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Hospedagem Hospedagem 
em residência 
de amigos ou 
familiares 

- - - 

Transporte** Ônibus  
 

R$ 17 2 passagens por 
dia. 

R$ 17 

Transporte Ônibus, Uber 
ou Táxi em São 
Paulo 

R$ 300,00 1 R$ 300,00 

* Preço de ida e volta estipulado utilizando a primeira semana de 2019. 
**Deslocamento pela Grande Florianópolis (Intermunicipal e municipal). 

 

6. FINALIDADES 

 

A finalidade da reportagem é retratar o cotidiano dos personagens envolvidos nos            

esportes eletrônicos, contribuindo para a exibição de temas que são pouco tratados pela mídia              

tradicional ou conhecidos por quem não faz parte do universo de games ou acompanha o               

cenário de esports. Em segundo plano, o uso da perspectiva pessoal das fontes que vão               

acompanhar a história, vai contribuir para a experimentação de novas narrativas para o             

jornalismo contemporâneo. A produção da reportagem fortalece o estudo da teoria e da             

prática, para ajudar a construir uma experiência sensível e mais experimental, além de             

divertida, por parte dos alunos de jornalismo. 

O trabalho tem por finalidade a exibição da websérie em um portal próprio para              

acessar o conteúdo, canal próprio do Youtube, no Facebook e nas plataformas virtuais ligadas              

a games (fóruns, portais e comunidades).  

Enquanto acontece o processo de edição, pequenos teasers da reportagem serão           

publicados em redes sociais para publicizar o trabalho final. O objetivo é despertar o interesse               

de possíveis espectadores da reportagem que ainda não estão familiarizados com o assunto.             

Essa estratégia segue a lógica que produtoras e transmissoras adotaram no século XXI.             

Segundo Jenkins, “entre 2006 e 2007, as redes estavam anunciando estratégias transmídia            

para todos os seus programas [...] Uma das estratégias mais comuns foi o desenvolvimento de               

cenas curtas adicionais para consumo via plataformas móveis” (2009, p.169). 
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