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Sector de Videojogos 
  

 Introdução           
 
Com a pandemia da Covid-19 e consecutivos confinamentos, as pessoas aumentaram o 
uso de meios de entretenimento em casa. Deu-se assim um aumento do uso dos 
videojogos que levou a um crescimento das receitas desta indústria de +12% em 2020 
para os USD 126,6 mil milhões. Mais de 55% dos residentes nos EUA jogou algum 
videojogo durante o confinamento de acordo com a empresa Superdata.  

 Principais empresas 

Entre as maiores empresas cotadas de videojogos estão:  

• Activision Blizzard: Com jogos como o World of Warcraft, Call of Duty ou os 
jogos móveis King, a Activision consegue atingir receitas de mais de USD 7 mil 
milhões por ano.  

• Electronic Arts: Esta empresa é conhecida pelos jogos de desporto como o FIFA, 
ou NBA mas no seu portefólio incluem-se também jogos de guerra como o 
Battlefield, ou de automóveis como o Need for Speed. As suas receitas anuais 
ascendem a mais de USD 5 mil milhões. 

• Take Two Interactive: Apesar de bem mais pequena, com apenas USD 1,8 mil 
milhões em receitas, a TakeTwo é conhecida pelos jogos de primeira pessoa 
GTA, Red Dead Redemption, Mafia e pelos jogos de desporto NBA2K e WWE2K. 

• Ubisoft Entertainment: Esta empresa francesa fundada por 5 irmãos, atingiu 
receitas de mais de EUR 1,7 mil milhões, com sagas como o Assassin’s Creed, Far 
Cry, Tom Clancy’s e The Crew.  

 

 
 Factores de crescimento do sector 

 
Aumento do número de jogadores: A população de jogadores tem vindo aumentar à 
medida que as gerações dos anos 90 envelhecem mas mantêm alguns hábitos de jogos. 
Assim os videojogos estão a transitar para uma fase em que não são apenas jovens que 
os usam como fonte de entretenimento, mas sim todas as faixas etárias. Para além deste 
fenómeno, a popularidade do consumo de vídeos de jogos está a aumentar, registando-
se já 1,2 mil milhões de espectadores. Plataformas como o Youtube, Twitch e  outras têm 
assistido a um incremento de utilizadores que querem ver outras pessoas a jogar ao vivo 
através de streaming de vídeo. Existem também múltiplos jogadores cuja profissão é 
jogar e transmitir os seus jogos para o seu público alvo e receber doações pelos vídeos. 
Em 2020 foi gerado mais de USD 9 mil milhões de receitas nestas plataformas associadas 
a vídeos de jogadores.  
 
eSports: Os eSports são competições mundiais enormes de jogos online, que são 
transmitidas ao vivo para todo o mundo como se de um campeonato mundial de Futebol 
se tratasse. Já existem múltiplos canais de transmissão de jogos como o Twitch, o Pand.tv 
ou o Youtube. O Comité Internacional Olímpico discutiu em 2017 a possibilidade de 
considerar alguns jogos de vídeo como categoria de desporto olímpico.   
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 Serviços de streaming de videojogos: Várias empresas investiram em infraestruturas de 
cloud para permitirem que jogadores tenham acesso a jogos online sem que precisem de 
um dispositivo com alta capacidade de processamento. O objectivo é a criação de uma 
espécie de Netflix para jogos.  
 

• Xbox Game Pass: Pelo custo de cerca de USD 10 por mês, este serviço da 
Microsoft dá acesso a mais de 100 jogos que podem ser transferidos para a 
consola Xbox. Os jogos exclusivos da Xbox ficarão disponíveis nesta plataforma 
no dia do lançamento. A Janeiro de 2021 tinha 18 milhões de subscritores. 
 

• PS Now: Neste serviço os jogadores podem não só fazer o download de 
múltiplos jogos para a Playstation mas também jogar online em streaming sem 
ser necessária a transferência do jogo. Tinha em 2020 cerca de 800 jogos 
disponíveis e o preço ronda os USD 5 por mês. A Maio de 2020 o serviço tinha 
2,2 milhões de subscritores. 
 

• Ubisoft +: Este serviço custa cerca de EUR 15 por mês, e dá acesso em streaming 
e através de transferências, aos jogos da Ubisoft. 
 

• Amazon Luna: Por USD 6 por mês, este recente serviço permite jogar mais de 
100 jogos na maior parte dos dispositivos e consolas, sem ser necessária a 
transferência do jogo. 
 

• Stadia: Este serviço da Google é muito similar ao da Amazon, mas tem uma 
subscrição gratuita para aceder a vários jogos, e uma versão paga para jogos 
mais premium e melhor qualidade. A versão Pro custa cerca de USD 10 por mês. 
A Google já anunciou que não irá produzir os próprios jogos mas sim dar acesso 
a que todas as produtoras de jogos possam usar esta plataforma. 

 

• Nvidia GeForce Now: Serviço semelhante ao da Amazon Luna em que os 
utilizadores têm acesso a múltiplos jogos e podem jogá-los sem os transferir 
para o PC. No entanto este serviço enfrentou vários problemas no início de 2020 
depois de ter alegadamente disponibilizado jogos sem autorização por parte das 
empresas. A Activision Blizzard, a Bethesda e a Take Two acabaram por pedir a 
retirada de vários jogos desta plataforma. A subscrição custa cerca de USD 5 por 
mês. 

 

• EA Play: Serviço de subscrição de jogos da EA para consolas e PC. O serviço Pro 
que dá acesso aos jogos mais recentes custa €15 por mês (ou €100 ao ano) e o 
serviço básico custa €4 por mês (ou €24 por ano). 

 
 

 
Microtransações: De modo a gerar rendimento mais recorrente, as empresas de jogos 
têm explorado a venda de items dentro de cada jogo, que permitem personalizar as 
personagens ou obter ajudas para progredir mais rápido no jogo. Este segmento tem 
ganho bastante importância no bolo total de receitas destas empresas. 
 
Dispositivos móveis: A maior parte das receitas com jogos em 2020 foi originada em 
dispositivos móveis (58%). A massificação do uso de smartphones e a evolução dos 
mesmos permitiu a que a maior parte da população tenho um acesso fácil a uma lista 
enorme de jogos móveis. As empresas perceberam que ao disponibilizarem jogos 
gratuitos nas principais app stores, conseguiam rentabilizar os mesmo ao oferecerem a 
compra de items dentro dos próprios jogos, ou ao venderem publicidade. 
 

Fonte: Superdata 
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Ásia: A Ásia ainda representa apenas uma parte reduzida das receitas das principais 
empresas ocidentais de videojogos. Isto porque a China restringe grande parte dos jogos 
ocidentais. Só em 2015 é que foi levantada a proibição de venda de consolas no país, mas 
logo em 2018 foram bloqueadas novas licenças de jogos no país devido à preocupação do 
governo relativamente a uma mais alta taxa de incidência de miopia nas crianças devido a 
estarem a jogar em ecrãs reduzidos como os dos telemóveis. 
A China impôs em 2018/19 uma série de medidas com o intuito de regular e limitar o 
acesso a videojogos ocidentais. Entre as principais está a proibição de menores de 18 
anos jogarem videojogos entre as 22h e as 8h e o limite de tempo máximo de jogo diário 
de 90 minutos em dias de semana e 3h aos fins de semana e feriados.   
 

 

 Fusões e Aquisições na indústria 
 
Electronic Arts adquiriu a Codemasters: A Dezembro de 2020, a EA chegou a 
acordo para a compra da Codemasters por USD 1,2 mil milhões. A Take Two tinha 
anteriormente chegado a acordo para a compra da Codemasters, mas a EA acabou 
por oferecer um preço 25% acima. A Codemasters é uma produtora de jogos de 
vídeo que conta com títulos de corridas como o F1 e o jogo de rali DiRT. Em 2019 
atingiu receitas de GBP 71,2 milhões e EBITDA de GBP 18,7 milhões, o que aponta 
para um rácio de avaliação EV/EBITDA de 57x. 
 
Microsoft comprou a Bethesda Softworks: A Microsoft, dona da Xbox, comprou a 
empresa mãe da Bethesda Softworks, a ZeniMax Media por USD 7,5 mil milhões no 
final de 2020. A Bethesda produz os títulos Doom, Fallout, The Elder Scrolls e 
Wolfenstein. Na última angariação de capital em 2016 a ZeniMax foi avaliada em 
USD 2,5 mil milhões. 
 
 

 Plataformas de jogos 
 
Consolas: A principal vantagem das consolas, é que por um preço bastante abaixo de um 
computador de gaming, as pessoas podem ter acesso a um dispositivo que permite jogar 
os mais recentes títulos com uma elevada qualidade. Enquanto que a nova PS5 ou Xbox 
Series X custam entre EUR 300 e EUR 500, montar um computador de gaming custa pelo 
menos EUR 800 para atingir a mesma qualidade de jogo. 
 
PCs: A vantagem dos computadores de gaming é que cada jogador pode optimizar o seu 
PC de acordo com a sua necessidade de melhores gráficos dos jogos, ou maior número de 
frames que quer visualizar no seu ecrã. O PC obviamente funcionará também para outras 
tarefas como navegação na internet, programação ou edição de documentos, que são 
bastante mais difíceis de realizar numa consola.  
 
Dispositivos móveis: Para já a qualidade de gráficos de jogos nos tablets e smartphones 
são na sua maioria inferiores aos dos PCs e consolas. Ainda assim o facto do seu custo ser 
menor e de estarem massificados na população permitem a que muita gente use 
videojogos como entretenimento, especialmente em tarefas rotineiras como as 
deslocações para o trabalho. No entanto, está a emergir a possibilidade de jogar em 
streaming, possibilitando a que um jogo seja executado na Cloud (em datacenters). Desta 
forma, mesmo com um aparelho pouco potente como um smartphone, poder-se-ia jogar 
títulos com a mesma qualidade que num pc ou consola. 

 
 
 

Dispositivos 
móveis

58%

PC
26%

Consolas
16%

RECEITAS POR PLATAFORMA

Fonte: Superdata 
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 Principais jogos premium de 2020 

 
 

 

 Principais indicadores das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogo Empresa Género Receita (milhões USD)

Call of Duty: Modern Warfare Activision Blizzard Tiros 1913

FIFA20 Electronic Arts Desporto 1083

Grand Theft Auto V Take Two Interactive Ação 911

NBA2K21 Take Two Interactive Desporto 889

NBA2K20 Take Two Interactive Desporto 771

Call of Duty: Black Ops Cold War Activision Blizzard Tiros 678

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Simulação 654

Cyberpunk 2077 CD Projekt Ação 609

Sims 4 Electronic Arts Simulação 462

Doom Eternal Bethesda Softworks Tiros 454

Top 10 Jogos pagos premium 2020

Empresas Activision Blizzard Electronic Arts Take Two Interactive Software Ubisoft Entertainment

País EUA EUA EUA França

Cap. Bolsista

(milhões)
70,655 42,314 23,112 10,403

Moeda USD USD USD EUR

P/E 2021E 27.0 27.0 35.6 32.8

Crescimento médio 

receitas 5 anos
8.0% 4.2% 24.1% 1.7%

Margem EBITDA 40% 28% 23% 35%

Variação Preço 1 ano 56.33% 35.16% 61% 23%

Div. Yield 0.45% 0.12% - -

Div. Líq./ EBITDA -1.25 -3.05 -2.85 0.74

eSports Overwatch League / Warcraft TC Rainbow Six

Jogos móveis King EA / PlantsvsZombies idleFactory / Golf Orbit

Desporto NBA / NHL / FIFA NBA2K / WWE2K

Tiros Call of Duty / Destiny 2 Battlefield Mafia / Max Payne Tom Clancy's

Carros Need for Speed Midnight Club The Crew

Aventura/Ação Warcraft GTA/ Red Dead Redemption Far Cry / Assassin's Creed

Fonte: Superdata 

 

Fonte: Dados das empresas 
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 Gráficos das principais empresas 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BiG Research 
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DISCLOSURES 

• O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do 
Mercado dos Valores Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em 
Portugal.  
 

• O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas 
financeiros, no sentido de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem 
institucional. O referido documento está disponível para consulta externa, caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

• Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do 
exercício regular das suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, 
https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou por favor contacte research@big.pt. 
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