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Resumo 

 

 Esta investigação pretende voltar-se para a análise da realidade social da indústria 

dos jogos de vídeo em Portugal, focando-se na vertente da criação, de forma a 

eficientemente caracterizar este grupo social e tentar colmatar a ausência de 

conhecimento científico em torno deste fenómeno. Pretende ter em conta aspetos 

económicos e culturais na sua análise, de modo a construir um quadro analítico 

abrangente e completo. Para isto, foram escolhidas diferentes fontes teóricas, de modo a 

conseguir um melhor quadro contextual inicial, proporcionando uma visão histórica 

nacional e global, passando para a questão principal da organização do trabalho e cultura 

e identidade organizacionais, chegando, finalmente, ao impacto económico desta 

indústria ao nível global. O objetivo principal desta investigação é, então, para além da 

caracterização deste grupo social, a identificação do seu papel ao nível macro e micro 

sociais, assim como a caracterização desta classe laboral enquanto tal, não esquecendo 

também que as suas produções são um elemento importante para todo este processo. Para 

explorar este fenómeno, foi empregue um método misto de pesquisa, sendo que os dados 

aqui trabalhados foram recolhidos recorrendo a instrumentos de pesquisa quantitativos 

(aplicação de um inquérito) e qualitativos (aplicação de entrevistas a criadores), que 

foram analisados, explorados e utilizados para caracterizar os criadores, e a sua atividade, 

assim como de forma a elaborar uma teoria explicativa para as especificidades que este 

fenómeno toma dentro da realidade nacional. 

 

Palavras-chave: Videojogos; identidades; identidade profissional; cultura profissional; 

indústria dos videojogos 
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Abstract 

 
This research intends to analyze the social reality of the video game industry in 

Portugal, focusing on the side of the creators, in order to efficiently characterize this social 

group and try to bridge the lack of scientific knowledge concerning this phenomenon. It 

intends to take into account economic and cultural aspects in its analysis, in order to build 

a comprehensive and complete analytical framework. To do this, different theoretical 

sources were chosen, in order to obtain a better contextual picture, providing a national 

and global historical view, moving to the main question of work organization and 

organizational culture and identity, finally arriving at the economic impact of this industry 

at the global level. The main objective of this research is, besides the characterization of 

this social group, the identification of its role at macro and micro social level, as well as 

the characterization of this labor class as such, not neglecting the fact that its productions 

are an important element for this whole process. To deeper analyze this phenomenon, it 

was employed a mixed method approach, and the data used here was collected using 

quantitative (survey application) and qualitative (interviewing creators) research tools, 

which were studied, explored and used to characterize the creators, and their activity, as 

well as in order to elaborate an explanatory theory for the specificities that this 

phenomenon takes within the national reality. 

 
Keywords: Videogames; identities; professional identity; professional culture; 

videogame industry 
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Introdução 

Ao pensar na realidade portuguesa no que toca aos videojogos, nota-se que a 

grande maioria das vezes se fala em questões de consumo, apropriação e de lazer 

relativamente a este tipo de artefactos, que, para além desta visão atomista dos usos, estes 

são compostos maioritariamente por produções não nacionais. Deste modo, surge a 

vontade e necessidade de compreender a realidade nacional, no que toca à vertente da 

produção.  

Existem estudos que consideram este grupo de profissionais, contudo, a sua 

grande maioria exclui a realidade nacional. Alguns afirmam que a natureza deste 

fenómeno é semelhante independentemente da localização; refutável, pois as diversidades 

e especificidades geográficas e culturais levam a uma construção individual deste 

fenómeno noutros locais, pelo que o estudo adaptado a uma realidade específica é o ideal 

para a obtenção de uma leitura o mais próxima possível do real. A adicionar a isto, é 

também de relembrar que, tal como foi dito, a maioria dos estudos relativos ao fenómeno 

dos videojogos se foca em questões de conteúdo e não nos criadores, o que se poderá 

dever à maior facilidade quanto ao acesso a dados e informações. Mas esta abordagem 

criou um enviesamento do conhecimento científico face a este fenómeno. Conhecemos 

mais sobre as criações do que dos próprios criadores, e é errado pensar que é percebendo 

as criações que se vai perceber e conhecer a realidade de quem as criou. Quanto à 

existência deste tipo de investigações, no caso nacional, pode mencionar-se apenas uma: 

o Atlas (2016), um trabalho feito por encomenda, em nome da Sociedade Portuguesa da 

Ciência dos Videojogos (SPCV). Isto significa que se trata de um trabalho mais descritivo 

do que explicativo, da realidade nacional, o que deixa a realidade portuguesa ainda menos 

explorada do que o geral. 

 Deste modo, esta abordagem apela a uma maior visibilidade desta profissão e 

atividade ao público em geral e a outras instituições e entidades interessadas, assim como 

à desmistificação de crenças do senso comum quanto à profissão e às suas produções, 

tentando possibilitar a criação de um ambiente laboral mais estável para estes 

profissionais altamente especializados, através da utilização de uma abordagem 

qualitativa que visa precisamente dar ênfase às perceções e experiências individuais 

destes. 
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Em termos de estrutura, os capítulos 1 a 3 compõem a revisão literária de todos os 

temas que serão abordados pela dissertação, que constituem o «estado da arte» atual 

relativamente a este fenómeno. É de notar que, devido à escassez de conhecimento 

construído em torno deste tema, foi necessário recorrer a diversas questões relacionadas 

com a questão principal, de modo a construir um modelo analítico que permitisse 

proceder à construção de um mecanismo de leitura da realidade destes produtores e das 

suas condições em território nacional. Aqui pode encontrar-se referências a uma 

contextualização história nacional e global da indústria dos videojogos, o retrato da 

realidade nacional, questões relativas às condições de trabalho e precariedade, 

organização do trabalho, cultura laboral e identidade profissional. 

O capítulo 4 encarrega-se de explicitar o objeto de estudo, as questões de partida 

e os objetivos da dissertação, assim como o método e técnicas escolhidas para levar a 

cabo esta investigação; nomeadamente o método qualitativo e indutivo que é a Grounded 

Theory. Apresenta a população-alvo da investigação e a forma como foi conseguida a 

amostra para proceder com as técnicas de recolha de informação já mencionadas. Os 

resultados estão incluídos no capítulo seguinte, que visa fazer a ponte entre a revisão 

literária e as informações recolhidas para esta investigação. 

 Por fim, o capítulo 6 agrega as conclusões e algumas dificuldades sentidas 

na elaboração desta dissertação. Enumera os pontos fracos da metodologia e como 

poderão ser resolvidos em investigações futuras. 

 

Quanto à escolha do objeto de estudo, esta pode ser justificada através de diversas 

perspetivas. Começando pela relevância em termos nacionais, pode dizer-se que poucos 

estudos existem, apesar de ser possível enumerar alguns, nomeadamente o Atlas (Santos 

et al., 2016), que se pode resumir como um esforço de levantamento de informação sobre 

os criadores nacionais, de modo a se poder perceber quem são, onde trabalham e como. 

Num plano geral pode referir-se o livro Developer’s Dilemma (O’Donnell, 2014), que, 

através de um estudo etnográfico realizado ao longo de 7 anos em duas realidades 

distintas (Estados Unidos e Índia) revela como a realidade deste setor funciona em termos 

internos, mas também como este estabelece as suas ligações internacionais, assim como 

a complexidade que representa a entrada de profissionais neste setor, conseguindo mesmo 

fazer uma caracterização da identidade (e das crises de identidade) dos profissionais 
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dentro deste setor; artigos relativos à possibilidade destes profissionais formarem um 

movimento organizado e sindicalizado, para defender os seus direitos laborais e direitos 

individuais e a contribuição disto para a formação de uma identidade profissional (Legault 

e Weststar, 2015; Legault e Weststar, 2017), assim como diferentes estudos realizados 

noutros países com o intuito de identificar a identidade laboral desta profissão, e as suas 

principais características e especificidades (Deuze, et al., 2007; Banks e Cunningham, 

2016; Consalvo, 2009; Hanzawa e Yamamoto, 2017; Chantepie, et al, 2014; Teipen, 

2008; Postigo, 2003). 

Transversalmente, a escassez de material científico focado no lado da produção em 

vez do consumo é um problema identificado pelos investigadores e autores de 

investigações sobre o mesmo; algo ainda mais premente em território nacional. 

Uma outra característica que poderá ser levantada como justificação à escolha deste 

tema é a questão da novidade. Há pouco conhecimento construído em torno deste tema, 

especialmente no que aos criadores de videojogos diz respeito. Isto é uma realidade 

global, no que diz respeito ao estado académico nesta área e ao desenvolvimento de 

conhecimento científico dentro da mesma. Para além disto, existe um enviesamento 

quanto à produção de conhecimento científico, voltado para o conteúdo destes artefactos, 

em detrimento de estudos focados na caracterização dos trabalhadores deste setor e nas 

suas condições de trabalho. 

Em termos de relevância social, uma outra questão que se pode utilizar como 

justificativa a esta escolha, é a identificação de alguns aspetos que têm vindo a sofrer 

alterações ao longo destas últimas décadas, tanto ao nível nacional como internacional. O 

primeiro destes aspetos é a questão económica, que segundo várias fontes tem-se tornado 

numa das principais forças geradoras e mobilizadoras de capital ao nível mundial 

(Newzoo, 2018; Clairfield International, 2018), assim como, do ponto de vista nacional, 

se mostra um motor em desenvolvimento, também com capacidade de geral grandes 

quantidades de lucro (Santos et al., 2016). Um segundo aspeto relaciona-se com questões 

culturais, e pode ser encontrado tanto em termos globais como nacionais, tal como o 

anterior. Neste aspeto é possível apontar para o aumento do público feminino e de outras 

coortes etárias ao longo dos anos, o que mostra uma mudança em termos de valores 

sociais relacionados com questões de género, questões etárias e também com a forma 

como estas produções são vistas, interpretadas e apropriadas pelos indivíduos, o que 



 

4 

poderá explicar este aumento e alargamento de públicos (ISFE, 2008; ISFE, 2010; ISFE, 

2012a; ISFE 2012b). 

Relacionado com a questão anterior da relevância social, pode recorrer-se a dados 

levantados ao longo do tempo para demonstrar que o campo dos jogos de vídeo é um que 

tem assistido e incentivado mudanças nas diversas realidades sociais em diversos aspetos. 

Em termos económicos, e em termos globais, o mercado deste setor acumulou 78,6 mil 

milhões de dólares americanos em 2017 (Clairfield International, 2018, p.3) e 137,9 mil 

milhões em 2018 (Newzoo, 2018, p.13), mais 55, 5 mil milhões de dólares do que a 

estimativa feita no ano anterior (Clairfield International, 2018, p.9). Segundo dados da 

Newzoo, a Região da Europa Ocidental representou 14,5% do total acumulado, o que se 

traduz em 20 mil milhões de dólares (Newzoo, 2018, p.19) o que mostra que o valor 

obtido em Portugal é extremamente baixo, estando entre 0,00435% e 0,0087% do global, 

ou entre 0,03% e 0,06% do que corresponde ao total da Região da Europa Ocidental. Em 

termos nacionais é um pouco mais difícil encontrar dados relativos à geração de capital 

por este tipo de empresas, visto estas serem misturadas com outros tipos de empresas de 

indústrias criativas, não havendo assim uma divisão de valores para estas empresas, algo 

que poderá ser produto da sua novidade e escassez de estudos nacionais em torno deste 

setor. Contudo, o Atlas de 2016 conseguiu fazer um levantamento de uma aproximação 

da movimentação anual e total de capital por este tipo de atividade, sendo que, em 2016, 

estas conseguiram um valor anual de cerca de 2 100 000 euros e um total aproximado 

entre os 6 e os 12 milhões de euros (Santos et al., 2016). É possível ainda identificar uma 

quantidade aproximada de trabalhadores neste setor, variando entre uma média de 4 a 7 

trabalhadores por empresa, logo, caracterizando este setor de atividade como sendo 

composto por microempresas (Santos et al., 2016). Deste modo, é relevante perguntar por 

que razão, sendo esta uma indústria inovadora que movimenta milhões de euros a nível 

global, porquê que esta se apresenta como uma profissão precária e vista através de uma 

cortina de preconceito pela generalidade da população? 
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Capítulo 1 - Contextualização histórica da indústria dos 

videojogos 

 

 De modo a fazer uma análise da evolução da indústria dos videojogos, é de 

extrema importância considerar, não apenas os indivíduos que nela trabalham e as 

mudanças ocorridas sobre este setor e grupo profissional e os seus públicos, mas também 

as produções advindas deste setor. É através da análise dos artefactos por este setor 

produzidos e comercializados que é possível entender os aspetos que permaneceram e os 

que já não mais se encontram neste setor, e as dimensões dessas mesmas mudanças, como 

é exemplo o peso que estas produções têm na formação de uma identidade profissional, 

ou, simplesmente, na economia de um determinado país. A este capítulo compete-lhe a 

função, em jeito introdutório, de ilustrar essas mesmas mudanças, indo desde a perspetiva 

mais macro (social, económica e política), à mais micro, em termos geográficos. 

 

1.1. Retrato Global 

No início da segunda metade do século XX, começaram a aparecer tentativas de 

desenhar um programa de computador que pudesse interagir com um ser humano através 

de uma programação de um mecanismo de jogo, como foi o caso dos primeiros 

computadores que conseguiram jogar e vencer partidas de xadrez ou damas com mestres 

destes mesmos jogos. Apesar de nunca ter sido comercializado, o primeiro videojogo 

alguma vez produzido teve origem europeia. De nome OXO, foi desenvolvido por um 

estudante da Universidade de Cambridge, por Alexander Shafter Douglas, em 1952, como 

a sua tese sobre interação entre humanos e computadores e as potencialidades da 

inteligência artificial (Latorre, 2013, p. 140; Zagalo, 2013, p.3). Em 1958, William 

Higinbotham, nos Estado Unidos, cria Tennis for Two, que se tornou no primeiro jogo 

com um artefacto eletrónico como mediador entre duas pessoas (Zagalo, 2013, p.4). 

Foram necessários 10 anos desde OXO para que, em 1962 surgisse o primeiro videojogo 

comercializado, Spacewar!, criado por Nolan Bushnell, no MIT. O seu sucesso inspirou-

o a criar Computer Space, em 1971, e Pong em 1972, lado a lado com a primeira máquina 

de videojogos doméstica, a Magnavox Odyssey, e a primeira produtora de máquinas de 

arcada, a Atari, iniciando o take-off das companhias de jogos (Wolf, 2008, p. xvii; Wolf, 

2005, p. 2; Latorre, 2013, p.140, Zagalo, 2013, pp.5-6). Em 1976, nos Estados Unidos, 
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surge, pelas mentes de William Crowther e Don Woods, o primeiro action-adventure 

game, Colossal Cave Adventure, que ganharia seguidores e novas versões e agiria como 

a origem do que se viria a chamar de role-playing games (RPGs),  (Latorre, 2013, p.141). 

Uma destas novas versões deu-se sob a forma de adaptações, produzidas nos Estados 

Unidos, mas, uma que se destaca, foi produzida na Universidade de Essex, por dois 

estudantes – Richard Bartle e Roy Trubshaw – e seguia já a fórmula que mais tarde se 

viria a traduzir no que se hoje se refere de massive multiplayer online role-playing game 

(MMORPG), ao ligar o RPG de Crowther e Woods à então ARPANET, criando o Multi-

User Dungeon (MUD) (Latorre, 2013, p.141). Contudo, esta inovação mostrou-se 

demasiado prematura, não tendo conseguido obter sucesso. Em 1977, uma destas 

adaptações norte-americanas, chamada Zork, começou a ser comercializada em formato 

de disquete e cassete, para entrar no  mercado dos computadores pessoais, iniciando o 

período do computador pessoal como meio capaz de proporcionar experiências 

audiovisuais interativas, seguido em 1987, pelo CD-ROM (Latorre, 2013, p.141; Wolf, 

2008, p. xviii) Seguindo as inúmeras inovações na tecnologia e o sucesso que os jogos 

em meio de arcada tiveram, em 1982 começam a ganhar visibilidade, sendo o jogo 

Zaxxon, o primeiro a ser publicitado através do meio de comunicação de massas que é a 

televisão (Wolf, 2008, p. xviii).  

A década de 1980 vem mostrar-se como uma de profundos impactos no 

desenvolvimento desta indústria. É logo no início desta década que se dá aquilo a que 

Latorre (2013) chama de «invasão japonesa» das arcadas e das consolas de jogos (Latorre, 

2013, p.142). Ao mesmo tempo, os computadores pessoais começavam a popularizar-se 

enquanto um meio lúdico, e é também neste borbulhar de mudanças ao nível dos negócios 

e dos mercados internacionais, que a empresa norte americana Atari, se vê privada de 

alguns dos seus melhores trabalhadores, que se despedem e criam a primeira empresa 

independente de videojogos, a Activision (Latorre, 2013, p.142). Apesar destas 

mudanças, a uma primeira vista, parecerem catalisadores para o aumento da 

competitividade e, logo da complexificação das produções., alargamento dos seus 

públicos e aumento de lucros, a realidade americana mostrar-se-ia bastante negra, no 

sentido em que estas mudanças originaram a «Crise dos Videojogos de 1984», enquanto, 

para o resto do mundo, originaria  um cenário brilhante, nomeadamente para as indústrias 

japonesas e europeias (Latorre, 2013, p.142). No Reino Unido, o computador pessoal ZX 
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Spectrum, veio iniciar um produtivo período de criação de videojogos, tendo surgido em 

torno deste fenómeno inúmeros pequenos estúdios que, mais tarde, com o surgimento de 

uma nova geração de computadores pessoais, conseguiram sucesso internacional, tendo 

a europa, no final desta década, se estabelecido enquanto um peso no mercado 

internacional de videojogos (Latorre, 2013, p.142). Do lado da produção japonesa, os 

computadores pessoais mostraram-se como uma opção pouco interessante para as 

empresas da altura. O que estes agentes optaram por fazer foi uma espécie de junção entre 

software e  hardware, apostando na produção, como já referido, de consolas de jogos, 

lançando a primeira em 1983 e na primeira consola portátil em 1989 (Game Boy da 

Nintendo), juntamente com títulos que acabariam por tornar-se em enormes sucessos 

comerciais e franchises ainda hoje vivas  (Latorre, 2013, p.142), como é o caso de Donkey 

Kong (1981), Super Mario Bros (1985), Legend of Zelda  (1986) e Metroid (1996) da 

Nintendo, de Frogger (1981) Castlevania (1986) da Konami, Final Fantasy (1987) da 

Square Enix e Street Fighter (1987) da Capcom. Este fenómeno multiplicou-se na década 

seguinte, com a criação de títulos japoneses, americanos e europeus o que colocava os 

estúdios europeus ao mesmo nível, em termos de qualidade de produções, dos produtores 

americanos e japoneses (Latorre, 2013, p.143). 

Em 1996 a DigiPen Institute of Technology (Washington, Estados Unidos) surge 

como a primeira escola a oferecer formação académica no desenvolvimento de 

videojogos e o início dos anos 2000 marcam a corrida das empresas à criação da consola 

de jogos protagonista das salas de estar dos consumidores, nomeadamente a SONY 

(empresa japonesa, com a PlayStation), a Microsoft (empresa norte-americana, com a 

Xbox) e a Nintendo (também de origem japonesa, com a Nintendo Wii, agora substituída 

pela Nintendo Switch) (Wolf, 2008, p. xix – xxi). É também nesta década que se dá a 

consolidação dos Game Studies, um ramo inserido dentro das teorias dos Cultural Studies 

(Latorre, 2013, p.144). 

 

1.2. Retrato Europeu 

Tal como mencionado anteriormente, o primeiro videojogo, apesar de nunca 

comercializado, foi desenvolvido em território europeu, mais precisamente na Inglaterra, 

por um estudante da Universidade de Cambridge, e o primeiro MUD (fórmula que mais 

tarde se viria a chamar de MMORPG), surgiu também em ambiente universitário e 
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europeu. O facto de ambos (assim como o primeiro jogo a ser comercializado) terem sido 

desenvolvidos em meio académico vem mostrar a forte relação entre este campo e o 

tecnológico, mais precisamente no que diz respeito à génese dos jogos de vídeo. Contudo, 

o facto de a génese dos videojogos ser europeia não contribuiu para que o sucesso global 

obtido por estes tenha sido sentido nos mercados europeus. Tal como argumenta Latorre 

(2013), a história dos videojogos em território europeu é, em muito, reflexo do exemplo 

do seu primeiro jogo, em que a sua capacidade de inovação, talento criativo e prestígio 

em termos de estúdios europeus estão aquém do sucesso conseguido pelos exemplos 

Japonês e Norte Americano (Latorre, 2013, p.140). 

Tal como foi visto, e segundo as palavras de Nelson Zagalo (2013), “a revolução 

da indústria de criação e desenvolvimento de videojogos veio de Inglaterra” (Zagalo, 

2013, p.9). No lado profissional da criação de jogos, havia também a preocupação em 

criar software de modo a possibilitar a criação a pessoas menos letradas na área da 

programação - software de authoring multimédia (Zagalo, 2013, p.12) -, mostrando que, 

desde muito cedo, a cocriação e a produção em tempos livres (hobby e MODers) são 

fatores importantes e essenciais na formação da indústria dos videojogos. 

É na década de 2000 que o ramo europeu desta indústria vê progressos em termos 

de mercado, nomeadamente com o reconhecimento e atribuição de legitimação a certas 

empresas europeias, como a Ubisoft e Vivendi (França), como sendo empresas altamente 

qualificadas e cujas produções são bem recebidas e conseguem bastante sucesso no 

mercado internacional, conseguindo estabelecer novas cadeias de jogos durante esta 

década, estabelecendo-se a França como o país mais forte em termos de produção e 

publicação de videojogos (Latorre, 2013, p.144-145). É também nesta década que 

começam a surgir os jogos para Smartphone, assim como se dá o surgimento de jogos 

online, produzidos por empresas italianas, alemãs e do Reino Unido, e de grupos 

independentes de produtores, como é o caso do norte da europa, nos quais se dá este 

fenómeno com relativa rapidez e sucesso (Latorre, 2013, p.144). 

 

1.3. Retrato Nacional 

Segundo Zagalo (2013), é nos anos de 1970 que surgem as primeiras licenciaturas 

em Informática no país, algo que vai aumentar e alargar o público nacional quanto a estas 

questões (Zagalo, 2013, p.15). Os primeiros cursos completos na área da Engenharia 
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surgem apenas em 1983, na Universidade do Minho e na Universidade Nova de Lisboa 

(Zagalo, 2013, p.16). Em 1980 surge o Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores (INESC), como parceria privada entre diversas instituições nacionais, com 

o intuito de estabelecer uma maior ligação entre o campo académico, especificamente do 

ensino, e o da indústria (Zagalo, 2013, pp.15-16). 

Em 1970, Portugal passaria a fabricar computadores acessíveis e bem recebidos 

no mercado norte americano, nomeadamente o ZX Spectrum (Zagalo, 2013, p.18, 20). A 

produção em território nacional consistiu um forte impacto cultural, o que permitiu 

estimular o surgimento de uma indústria nacional. A acessibilidade dos seus preços 

permitiu uma grande taxa de integração no espaço privado (Zagalo, 2013, pp.18-19). 

Os primeiros jogos nacionais foram LASER e BALA, criados em 1982 (Zagalo, 

2013, p.23). É com o ZX Spectrum que se inicia e alarga a fase de criação de software, 

em Portugal (Zagalo, 2013, p.11), dando origem à primeira fase de criação nacional, entre 

1983-1990.  

Em 1985, José Antunes produz o primeiro jogo registado, em Portugal, na 

Direção-Geral dos Espetáculos e do Direito de Autor: Talismã (Zagalo, 2012, p.13, 32). 

Nesse ano é também lançado o que, segundo Zagalo (2013), se tornaria no jogo mais 

famoso da era em Portugal - Paradise Café – cujo criador é ainda hoje desconhecido 

(Zagalo, 2013, p.30). O ano de 1986 é marcado pelo surgimento dos primeiros jogos 

educacionais portugueses, nomeadamente Corridas de Caracóis, de Pedro Osório 

(Zagalo, 2013, p.31). Em 1987 é lançado o primeiro jogo nacional com sucesso 

internacional – Alien Evolution – de Marco Paulo Carrasco e Rui Tito, na altura com 

apenas 18, que, para além da criação de jogos, tinham também um grupo dedicado a 

ajudar outros programadores amadores a criar os seus próprios jogos e um livro de 

programação (Zagalo, 2013, pp.27-28, 32). Neste ano surge também Elifoot, de André 

Elias, de apenas 17 anos, que continua a ser jogado atualmente, depois de passar por 

diversas atualizações ao longo dos anos (Zagalo, 2013, pp.32-33). Também, em Portugal 

é possível encontrar menções à questão da cocriação (Zagalo, 2013, pp.29-30). 

Contudo, isto deixa um espaço de tempo significativo em que, apesar de existir 

um interesse pela tecnologia, não se deram experiências com a criação de videojogos, à 

imagem daquelas mencionadas nos Estados Unidos. Zagalo oferece uma explicação 

quanto ao vazio criativo desta época: 
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“(…) só podemos pensar que em Portugal, (…) dada a nossa 

reduzida cultura de risco, os computadores eram vistos como ferramentas 

de trabalho muito sério, não abrindo, assim, qualquer espaço à inovação e 

criatividade (…). Aquilo que a equipa de Steve Russel faz no MIT (…) em 

1961 estava totalmente fora do alcance da mentalidade portuguesa dessa 

época. Talvez por efeito dos tempos de ditadura que se viviam, ou por 

razões culturais mais profundas (…)” (Zagalo, 2013, p.20). 

A segunda fase de criação nacional inicia-se na primeira metade de 1990 e 

prolonga-se até ao ano de 2002, com algumas produções ainda em 1990 para a Amiga da 

Commodore.1 (Zagalo, 2013, pp.53-54). 

Com o surgimento do CD-ROM, surge uma maior atenção de instituições 

nacionais para com as potencialidades destes artefactos, pelo que, a meio de 1990, a 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e o Serviço 

de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian decidem alocar recursos para a produção 

de videojogos educativos, dando origem a uma produção de jogos mais séria, devido ao 

financiamento de entidades públicas e privadas, levando a uma forte produção de jogos 

educacionais (Zagalo, 2013, pp.55-56, 61-62).  

Nesta segunda fase é ainda destacada uma terceira etapa, dedicada à dimensão do 

entretenimento que, devido à necessidade de tornar esta atividade economicamente 

viável, sofreu de um período de atrofia em termos de desenvolvimento. Contudo, é 

possível mencionar dois casos de sucesso, nomeadamente Gambys (1995), da Portidata 

(o primeiro jogo com uma equipa a trabalhar a tempo inteiro na sua produção), e Portugal 

1111 (2004), da Ciberbit e Joaquim Carvalho (Zagalo, 2013, pp.63-67).  

É de concluir que a questão da natureza de projeto desta atividade parece ser uma 

herança da sua génese, que permeia a sua evolução, tanto ao nível tecnológico 

(experiências com a tecnologia disponível) como ao nível cultural (potencialidades 

encontradas por entidades públicas e privadas, que decidem apoiar projetos). Isto, no caso 

português. 

É também interessante perceber que, na segunda fase da história dos videojogos 

em Portugal, a presença de agentes femininos em equipas de desenvolvimento deste tipo 

 
1 É de notar que são estas as primeiras produções que separam o papel do produtor do papel do artista 

gráfico e do engenheiro de som. 
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de projetos, apesar de em menor quantidade, é visível. Isto mostra que esta indústria é 

uma que desde cedo atrai elementos de ambos os géneros. 

A terceira fase inicia-se com os anos 2000, com a paulatina substituição de 

artefactos físicos pelo online (Zagalo, 2013, pp.66, 69). Com o surgimento da internet e 

a democratização do conhecimento possibilitado por esta, o desenvolvimento de 

videojogos tornou-se acessível a criadores amadores. Contudo, apesar da disponibilidade 

da informação, os motores de jogo necessários à sua criação eram limitados e 

economicamente inacessíveis, pelo que muitos deles começaram a criar os seus (Zagalo, 

2013, pp.73-77). É também nesta fase que nasce o fórum GameDev-PT, que surge como 

“um canal dedicado à programação/computação gráfica … um canal que pudesse 

congregar todos os interessados na cena de desenvolvimento de jogos em Portugal …  

[com] uma clara vontade de fazer mexer a comunidade … para incentivar a participação 

e a colaboração da comunidade” (Zagalo, 2013, pp.83-84). Em 2005 é criada a primeira 

instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de representar a indústria nacional – a 

Associação de Produtores de Jogos Eletrónicos (APROJE) -, que devido a problemas de 

financiamento e impossibilidade de sustentar a sua atividade, originou um abrandamento 

da produção nacional (Zagalo, 2013, pp.92-93). 

Entre 2002 e 2006, dá-se a fase a que Zagalo denomina de “fase do móvel” 

(Zagalo, 2013, p.99), que se caracteriza por uma “mudança de paradigma da plataforma 

subjacente ao género (…) caracteriza-se pela utilização de plataformas móveis” (Zagalo, 

2013, p.99). A destacar está Pedro Amaro, com o primeiro jogo português publicado para 

esta plataforma, Colourama (2002), e o seu irmão, Telmo Amaro, que cria e distribui 

cerca de 11 jogos de forma independente, entre 2003 e 2005 (Zagalo, 2013, p.106). 

Numa fase inicial, o online definiu-se pela elaboração de portais interativos, 

direcionados a crianças. Em termos de Multiplayer Online e Massive Multiplayer Online 

(MMO), Portugal tem também alguns títulos bem-sucedidos globalmente: Orion’s Belt 

(2003), Astro Empires (2006) e Almansur (2007). É também bastante forte a presença de 

criadores académicos, tal como tem sido tendência desde o início da história dos 

videojogos em Portugal, fruto do aumento do número de cursos e cadeiras de informática 

e engenharia informática nas universidades nacionais (Zagalo, 2013, pp.129-135). 

É de destacar que muitos programadores portugueses são contratados por 

empresas estrangeiras devido ao seu grande potencial (Zagalo, 2013, pp.80-81, 103, 135). 
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Isto é interessante e poderá significar não uma falta de potencial e de mão-de-obra 

qualificada e especializada dentro do país, mas talvez uma depreciação geral no que diz 

respeito à interpretação das potencialidades inerentes ao desenvolvimento desta indústria 

no país. Isto pode remeter à opinião pública, tanto no sentido individual e cultural dos 

indivíduos, como no sentido político e económico. 

Em 2008 inicia-se a fase do mercado das consolas, a sexta fase na história do 

desenvolvimento de videojogos em Portugal. A entrada neste mercado é difícil para os 

produtores portugueses pela característica elitista deste mercado, dominado por um certo 

número de empresas e por uma política de gatekeeping mobilizada pelas mesmas2. As 

principais barreiras à entrada dos produtores nacionais neste mercado é a questão das 

redes, do financiamento (Zagalo, 2013, pp.165-166) e da localização geográfica 

(periférica)3 de Portugal, relativamente ao mapa do mercado dos videojogos. É em 2011 

que é lançado Under Siege (Seed Studios) para a Playstation 3 (PS3), o jogo mais caro 

alguma vez produzido em Portugal, tendo conseguido conquistar lugar no top 10 de jogos 

independentes mais vendidos da Playstation Store (PSN) (Zagalo, 2013, p.176). 

A sétima fase desta história inicia-se apesar da anterior não ter terminado, e 

define-se pela adoção de novas formas de distribuição, através de plataformas online, com 

condições mais favoráveis à publicação e distribuição de videojogos. Isto vai conseguir 

condições favoráveis à continuação da produção de videojogos para móveis, introduzindo 

uma ponte entre essa fase e o presente da indústria em Portugal. Este modelo 

democratizado veio criar as “condições ideais para o modelo empresarial português, 

formado essencialmente por pequenas empresas bastante motivadas para o 

desenvolvimento de jogos. Até aqui, estas empresas estavam limitadas ao mercado do PC 

online com pouca visibilidade e às consolas de difícil acesso. O aparecimento das novas 

plataformas provocou um boom na produção nacional entre 2009 e 2011 (Zagalo, 2013, 

p.185). 

  

 
2 Tema discutido ao longo do trabalho, nomeadamente nos capítulos 2 e 3 e nos subcapítulos 3.1. e 3.3. 
3 Tema aprofundado em 3.3. 
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Capítulo 2 - Retrato geral da realidade nacional e global 

 

Este capítulo é composto pela análise dos resultados obtidos no ATLAS (2016) e 

contraposto com diferentes dados quantitativos sobre a realidade global, de modo a 

conseguir, de forma resumida, um retrato comparativo entre a realidade nacional e global, 

no que diz respeito à forma como esta indústria trabalha, logo tanto em termos de negócio, 

produções, número de profissionais, qualificações e volume de negócios. 

 

2.1. Retrato da realidade nacional à luz do global 

No que à realidade nacional diz respeito, pode dizer-se que se trata ainda de uma 

área empresarial em fase de maturação. Isto pode ser deduzido através das dificuldades 

mais comuns à investigação encontradas por este artigo, nomeadamente “a grande 

dispersão da informação relacionada com o setor, a elevada taxa de mortalidade 

empresarial, a intensa mobilidade dos trabalhadores e a frequente contradição na 

informação disponível” (Santos et al., 2016, pp.15-16). Pode ainda justificar-se a 

afirmação de que este setor se trata de um ainda em fase de maturação pois, apesar desta 

ser uma atividade cujas raízes em território nacional remetem aos anos de 1980, 

“associada ao início da difusão dos computadores, (…) liderada por jovens amadores, 

universitários ou pré-universitários” (Santos et al., 2016, p.10), tendo estado também 

presente na década de 1990, “associada ao aparecimento da internet” (Santos et al., 2016, 

p.10), a fase atual de desenvolvimento desta, ou a sua terceira fase, “associada à 

empresarialização do setor” (Santos, et al., 2016, p.12), apesar de reconhecer algumas das 

potencialidades e necessidades deste setor, perdura ainda um desinteresse geral, tanto em 

termos de desenvolvimento e criação de emprego no mercado laboral nacional, como de 

desenvolvimento e criação de conhecimento científico em torno desta atividade (Santos 

et al., 2016, pp.12-13, 18). Apesar da questão laboral ser uma questão levantada pelas 

especificidades da realidade nacional, a questão relativa ao desenvolvimento de 

conhecimento científico centrado na indústria dos videojogos é uma que reflete não 

apenas a realidade nacional e o seu estado académico atual, mas tem-se também como 

um reflexo do estado académico contemporâneo mais geral e global (O’Donnell, 2014, 

pp.8-9). Mais ainda é um reflexo disto se se considerar que existe um enviesamento no 

que diz respeito à produção científica de estudos relacionados com conteúdo em 
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detrimento de estudos focados na caracterização dos trabalhadores deste setor e as suas 

condições de trabalho (Santos et al., 2016, pp.12-13; O’Donnell, 2014, pp.8-9; Deuze et 

al., 2007, pp.335-336), algo que o seguinte excerto ilustra claramente: 

 “Ultimately, the failing in game studies has been close attention to what 

I call simply “production” or the work involved in creating videogames. 

The focus has been largely on game experience, game design, game 

economies, and the feedback loop between player and game. (…) What 

about the people that create the thing you are studying?” (O’Donnell, 2014, 

p.9). 

A aludir, talvez, à questão da elevada taxa de mortalidade destas empresas, o Atlas 

(Santos et al., 2016) consegue apenas dados que, o mais tardar, iniciaram a sua atividade 

profissional em 2001 (Santos et al., 2016, p.18). Contudo, os dados por eles levantados 

mostram que, a partir do ano de 2012, a taxa de natalidade empresarial experienciou um 

relativo boom de crescimento, comparativamente com a década anterior: 

 “Trata-se assim de um tecido empresarial muito jovem, comprovado 

não só pela circunstância da primeira Empresa inquirida ter surgido em 

2001 mas também pelo facto de quase 2/3 das Empresas (65%) terem 3 ou 

menos anos de atividade” (Santos et al., 2016, p.19). 

 Em termos de empregabilidade e de dimensão empresarial, o Atlas (2016) mostra 

que, das cerca de 70 empresas inquiridas, é possível contabilizar um total de 375 

trabalhadores que, segundo eles, corresponde a uma média de 4 a 7 trabalhadores por 

empresa, o que leva à conclusão de que, para além de jovem (ou em desenvolvimento) o 

tecido empresarial desta indústria em território nacional é também composto, na sua 

maioria, por microempresas (Santos et al., 2016, p.30; EGDF, 2018, p.9), o que não 

significa que não poderão existir PMEs ou até empresas de grande dimensão. 

 Quanto à qualificação destes indivíduos, pode dizer-se que este é um setor que, 

para além de multi e interdisciplinar (O’Donnell, 2014, pp.10, 16, 45, 68, 70; Deuze et 

al., 2007, p.336), “abrange atividades muito exigentes na qualificação da sua mão-de-

obra” pelo que “mais de metade dos trabalhadores tem um grau de ensino superior” e “em 

mais de 45% das Empresas a totalidade dos trabalhadores é licenciada (Santos et al., 2016, 

p.30), algo que também se verifica no caso dos criadores independentes, em que “69% 

destes, ou seja mais de 2/3, possui o ensino superior completo” (Santos et al., 2016, p.31). 

 Segundo o Atlas (2016), existe uma “grande dependência dos capitais próprios” o 

que “reflete a falta de comunicação entre os atores do setor de desenvolvimento de 
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videojogos em Portugal e as possíveis entidades financiadoras (Santos et al., 2016, p.44), 

assim como a “pouca expressão do capital de risco” (Santos et al., 2016, p.45), algo que 

tem grande expressão no caso internacional (O’Donnell, 2014, pp.153-154). Para além 

destas dificuldades de financiamento, é também de realçar que estes profissionais sentem 

uma grande dificuldade no que diz respeito ao acesso a crédito (Santos et al., 2016, p.45). 

Estas dificuldades são lugar comum para a maioria das empresas e profissionais dos 

videojogos, nomeadamente da parte da sua criação, que se vêm face-a-face a instrumentos 

de financiamento cujo acesso é limitado e, na maior parte dos casos, canalizado quase 

exclusivamente para a inovação de negócios e tecnológica (EGDF, 2018, p.9). É, no 

entanto, de destacar também que, quanto a estas questões de financiamento, 

nomeadamente quanto ao financiamento privado, o ENEI (o plano para a Estratégia 

Nacional de Inovação para a Especialização Inteligente) para 2020 mostra que existem 

mecanismos de incentivo para o financiamento deste tipo de empresas por outras, tal 

como incentivos fiscais, logo, uma aposta no investimento privado (ENEI, 2014, p.28). 

Contudo, a enumeração destas dificuldades parece fazer transparecer 2 cenários: 

1. Mecanismos desadequados à realidade; 

2. Benefícios inferiores ao risco de investimento. 

Por outro lado, e em alternativa às formas de financiamento privadas, há também a 

aposta por parte do Estado em formas de financiamento públicas, sob a forma de 

organizações e instituições públicas, cujo orçamento é composto por “contribuições 

maioritárias do Orçamento de Estado e de fundos estruturais da União Europeia” (FCT, 

2017, p.2). É neste sentido que se inserem outros instrumentos de financiamento públicos, 

sob a forma de concursos públicos a capitais provenientes da União Europeia, como é o 

caso do “Framework Programme” da organização Creative Europe. Este programa visa 

substituir a ação do programa europeu Horizonte 2020 sobre as indústrias de jogos de 

vídeo europeias, de modo a subverter as dificuldades de acesso a instrumentos de 

financiamento, facilitando o acesso a PMEs e movendo o foco para o setor dos videojogos 

propriamente dito (EGDF, 2018, pp.9, 11-13). Este programa tem o intuito não apenas de 

financiar o funcionamento destas, mas também de estabelecer ligações entre estas 

empresas e criadores com a academia, assim como fornecer ajudas de modo a superar 

barreiras tecnológicas, de modo a mais facilmente superar desafios e fortalecer a base 

industrial deste setor para, deste modo, conseguir um crescimento em termos de 
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empregabilidade e do próprio setor em território europeu (EGDF, 2018, p.9). Quanto a 

este último caso, segundo os dados do Atlas (2016), o acesso por parte das Empresas e 

Criadores independentes parece ser mais fácil do que no caso do financiamento privado 

(Santos et al., 2016, p.55). Contudo, existe uma discrepância quanto ao contentamento 

das Empresas e Criadores e o acesso a estes financiamentos públicos. Nomeadamente, as 

Empresas dizem ser muito provável uma nova candidatura ao acesso a estes 

financiamentos no futuro, enquanto a maioria dos Criadores independentes parece 

descontente com estes programas e afirma não considerar uma nova candidatura no futuro 

(Santos et al., 2016, pp.56-57). 

Ao que às questões monetárias diz respeito, a realidade nacional vem corroborar o 

argumento inicial de que esta é ainda uma indústria em amadurecimento: 

“Numa tentativa de determinar o volume geral de negócios do setor dos 

videojogos em Portugal (…) obtém-se o valor global anual aproximado de 

2 100 000 Euros. Deste modo, estima-se que o volume total de negócios 

gerado (…) se situe num intervalo entre 6 e 12 milhões de Euros. (…) 

Apesar da elevada percentagem de Empresas que afirma ter um baixo 

volume de negócios, mais de 70% das Empresas considera a sua situação 

financeira regular ou favorável, o que vem corroborar que serão Empresas 

ainda em fase de investimento. (…) do lado dos criadores a situação 

financeira é um fator de preocupação em 75% dos casos” (Santos et al., 

2016, pp.47-48). 

 Em termos globais, o mercado deste setor acumulou 78,6 mil milhões de dólares 

americanos em 2017 (Clairfield International, 2018, p.3) e 137,9 mil milhões em 2018 

(Newzoo, 2018, p.13), mais 55, 5 mil milhões de dólares do que a estimativa feita no ano 

anterior (Clairfield International, 2018, p.9). 

 Segundo dados da Newzoo, a Região da Europa Ocidental representou 14,5% do 

total acumulado, o que se traduz em 20 mil milhões de dólares (Newzoo, 2018, p.19) o 

que mostra que o valor obtido em Portugal é extremamente baixo, estando entre 

0,00435% e 0,0087% do global, ou entre 0,03% e 0,06% do que corresponde ao total da 

Região da Europa Ocidental. 

 Uma questão que poderá aqui ser interessante considerar é a do mercado das 

consolas de jogos. Segundo os dados do Atlas (2016), a maioria as Empresas e Criadores 

independentes prefere produzir para computador e plataformas móveis, como 

Smartphones, sendo que apenas uma pequena porção considera produzir para consolas 
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(Santos et al., 2016, pp.39-40). Segundo o relatório da Clairfield International (2018, 

p.10), em 2016, o mercado dos videojogos estava dividido da seguinte forma: 

1. TV/Console – 29,0%; 

2. PC/MMO – 27,0%; 

3. Mobile Phone – 27,0%; 

4. Tablet – 10,0%; 

5. Casual Webgames – 5,0%; 

6. Handheld – 2,0%. 

Isto significa que os produtores nacionais estão quase completamente à margem desta 

grande porção de mercado, nomeadamente da PS4 (PlayStation 4, consola produzida pela 

Sony), que representa a maior parte das vendas em consolas (Clairfield International, 

2018, p.12). Por outro lado, e relacionado com este mesmo ponto, as versões das consolas 

são os títulos mais vendidos em 2016 (Clairfield International, 2018, p.31), notando-se 

novamente a relevância da PS4. 

Contudo, a preferência pela produção para PC e móvel é uma tendência não só 

nacional, mas também global, tal como o relatório da GDC (Game Developers 

Conference) de 2018 indica, em que 50% dos produtores inquiridos afirma ter 

desenvolvido para PC, 32% para Smartphones/tablets e apenas 23% para a PS4, sendo 

que estes mostraram ter um interesse um sair do mercado móvel e integrar o mercado das 

consolas de jogos (GDC, 2018, pp.2-5). 

Segundo o livro Developer’s Dilemma de Casey O’Donnell (2014), há mais pessoas 

que possuem consolas de jogos do que computadores (O’Donnell, 2014, p.184). Isto 

deve-se a uma questão monetária, sendo que as consolas são um equipamento ao qual não 

é necessário fazer qualquer atualização de hardware para ser capaz de rodar os jogos mais 

recentes (durante o período de vida da consola), tornando-o numa alternativa mais barata 

do que um computador, cujas componentes (hardware e por vezes software) podem 

necessitar de ser substituídas para rodar esses mesmos jogos (O’Donnell, 2014, pp.184-

185). A razão para esta questão económica das consolas reside no facto dos seus 

produtores as venderem abaixo do seu custo de produção, fazendo com que o seu lucro 

advenha das compras dos jogos em si, o que leva a que se tornem na alternativa mais 

atraente a potenciais clientes (O’Donnell, 2014, p.184), fazendo com que o mercado de 

jogos das consolas seja o setor mais lucrativo do mercado de jogos de vídeo. 
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Portanto, a entrada no mercado de desenvolvimento e produção de títulos para 

consolas é algo que se mostra bastante apetecível para os criadores de jogos, tal como se 

viu atrás. A dificuldade aqui é que a entrada neste setor não é livre. Existem limites que 

barram a entrada de empresas e criadores com baixos níveis de capital económico e social, 

levantadas pelos produtores de consolas (O’Donnell, 2014, p.185). Estas barreiras, 

segundo este autor, podem tomar diferentes formas, nomeadamente: 

 

Tabela 1: Mecanismos de gatekeeping e formas de operacionalização dos mesmos 

Mecanismos de 

Gatekeeping 
Operacionalização dos mecanismos 

Tecnológicos 

As mais importantes. Existem sob a forma de DevKits e SDKs (Kits de 

Desenvolvimento de Software) e incidem sob a capacidade de criação e 

desenvolvimento de software, necessários para desenvolver jogos para diferentes 

plataformas que não PC e smartphone. O seu acesso é controlado pelos produtores 

de consolas (O’Donnell, 2014, pp. 185-186). A posse destes kits é sempre dos 

produtores das consolas e são apenas emprestados a criadores, tornando-se na 

principal forma de gatekeeping de acesso tanto ao setor das consolas como a outras 

redes dentro da indústria (O’Donnell, 2014, pp. 186, 200) 

Monetários 

Uma segunda barreira que se levanta depois de ultrapassada a anterior. Esta surge 

na fase da distribuição, pois esta ação depende também da aprovação de um rating 

pela ESRB (Entertainment Software Rating Board), que requer um investimento 

adicional de cerca de 2 a 3 mil dólares (O’Donnell, 2014, p.186) e, sendo a maioria 

destas empresas PMEs, não têm força económica suficiente para fazer face a este 

tipo de despesas (EGDF, 2015, p.10) 

Legais 

Existem sob a forma de NDAs (Non Disclousure Agreements), que proíbem os 

criadores de partilhar qualquer informação sobre o funcionamento e características 

destes kits com outras entidades (O’Donnell, 2014, p.202). Esta é uma barreira que 

começa a ser quebrada por alguns destes gatekeepers, como é o caso da Sony e da 

Microsoft (O’Donnell, 2014, p.202) 

Fonte: Elaborada com informações disponíveis em O’Donnell (2014) e EGDF (2015) 

Estes entraves criam mecanismos de dominação entre as diferentes empresas, sendo 

que apenas as já estabelecidas conseguem competir neste mercado, segundo estas regras 

(O’Donnell, 2014, pp.188-190), sendo esta questão resumida no seguinte excerto: 

 “(…) creating games for consoles, while lucrative, is also extremely 

risky and requires a high initial investment. The game industry is built 

around high risk, high reward, high initial cost, and high barrier to entry 

rather than out of some innate necessity. This is precisely how the industry 

was engineered to function with the model implemented by the Nintendo 

beginning in 1985” (O’Donnell, 2014, p.190). 

Mas estas são questões com raízes mais fundas, produto da estrutura e da identidade 

desta indústria. 
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Capítulo 3 – Identidade Profissional e Cultura Laboral 

 Este capítulo aborda a revisão literária sobre tudo o que implica a indústria de 

videojogos e as condições laborais destes profissionais, indo desde a questão da 

globalidade do mercado e da economia contemporânea, a questões relacionadas com a 

gestão do trabalho, características inerentes às novas formas de trabalho proporcionadas 

pelas TIC, precariedade laboral e segurança de trabalho, o peso da informação e da 

comunicação para a competitividade entre empresas e valorização do trabalho destes 

profissionais, e, finalmente, a questão da constituição demográfica deste setor, referindo 

a genderização desde o espaço académico ao espaço profissional desta indústria, 

pretendendo-se, deste modo, obter as bases necessárias para a construção do retrato 

nacional da identidade profissional e da cultura laboral destes developers. 

 

3.1. Identidade profissional 

Como já foi elaborado na secção anterior, o estudo focado na profissão dos criadores 

de jogos de vídeo é uma área que se revela pouco explorada pelo universo académico. De 

forma geral, estes trabalhadores fazem parte de uma atividade multimilionária, global e 

híbrida em termos culturais, empresariais e de culturas organizacionais e laborais, 

conseguindo uma diversidade interna devido também à flexibilidade laboral encontrada 

nesta atividade (Deuze et al., 2007, pp.336-337). Esta flexibilidade não contribui apenas 

para a diversificação geográfica e cultural da indústria, mas toma também a forma de uma 

janela de oportunidades que podem ser exploradas, nomeadamente as questões da 

flexibilidade quanto tanto a horários de trabalho como à mobilidade dos trabalhadores 

(Deuze et al., 2007, pp.341-342; Legault e Weststar, 2015, p.204). 

Segundo Legault e Weststar (2015), os criadores de jogos de vídeo são um grupo 

profissional com especificidades que, ao mesmo tempo que os torna uma profissão com 

características semelhantes às de uma outra qualquer profissão associada às TIC (Legault 

e Weststar, 2017, p.3), contribuem para a construção de uma identidade específica a esta 

profissão. Segundo as mesmas, estes trabalhadores distinguem-se de organizações 

tradicionais, no sentido em que, como são uma profissão não condicionada por limitações 

e delimitações geográficas, identificando-se através de uma coletividade baseada na 

ocupação, e não na sua empresa ou local de trabalho. Isto significa que estes trabalhadores 

estabelecem relações fortes com os seus projetos e com outros profissionais com quem 
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trabalham, e laços fracos com os diferentes estúdios e empresas que os vão contratando 

ao longo das suas carreiras (Legault e Weststar, 2015, p.207). Segundo as mesmas, estes 

são profissionais que se baseiam na aplicação de técnicas emergentes na sua atividade, 

caracterizada por um trabalho criativo e baseado sobre o conhecimento, sob uma forma 

de trabalho de gestão interina, baseada na conclusão de projetos (Legault e Weststar, 

2015, p.207). O elo de ligação entre estes profissionais, separados por limites geográficos 

e reunidos pela capacidade das TIC em encurtar essas distâncias, é uma partilha de 

linguagem, normas e símbolos relativos a esta atividade, estejam estes presentes no 

processo de criação dos jogos ou no conteúdo de outras produções (Legault e Weststar, 

2015, p.207), que se relacionam entre si e permitem uma apropriação dos mesmos e a 

criação de uma cultura específica a, e partilhada por, estes profissionais e que está 

diretamente ligada à cultura da sociedade e às competências e educação destes 

profissionais (Castells, 2013, p.85). 

 Em termos organizacionais, este setor laboral encontra-se dividido em diversas 

unidades, em que os principais agentes económicos são empresas, nações e entidades 

políticas (Castells, 2013, p.94), sendo possível identificar algumas corporações com 

grande peso nesta divisão internacional, assim como, tal como referido anteriormente, 

uma propensão para o recurso a processos de produção translocais, formando uma rede 

de produção que segue, segundo Deuze et al. (2007), o modelo da nova 

internacionalização da divisão cultural do trabalho (Deuze, et al. 2007, p.342). Esta forma 

de organização do trabalho é possível apenas através da mudança de paradigma do modo 

de produção capitalista, possibilitado através da chamada «revolução das tecnologias de 

informação» iniciada na década de 1970 e desenvolvida nas década de 1980 em diante, 

que, após um processo de reestruturação, tem-se vindo a caracterizar através de uma 

gestão cada vez mais flexível do trabalho, uma maior descentralização e uma maior 

comunicação dentro e entre as  empresas, uma integração global dos mercados financeiros 

e a cada vez maior integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nestas 

relações internacionais (Castells, 2013, pp.1-2, 13, 39). Segundo Castells, este novo 

paradigma é caracterizado pelo facto da informação ser a sua matéria-prima e pela difusão 

da utilização e dos efeitos das novas tecnologias no quotidiano dos indivíduos, ligando-

os numa lógica de rede, independentemente de barreiras geográficas, permite o 

crescimento das mesmas e prejudica os indivíduos que se situam à margem destas, com 
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o intuito deste paradigma se desenvolver e transformar num sistema de redes aberto, cujas 

principais características o caracterizam como: informacional, global e em rede (Castells, 

2013, pp.70-71, 75, 77): 

“It is informational because the productivity and competitiveness of 

units or agents in this economy (…) depend upon their capacity to generate, 

process, and apply efficiently knowledge-based information. It is global 

because the core activities of production, consumption, and circulation, as 

well as their components (…) are organized on a global scale (…). It is 

networked because, under the new historical conditions, productivity is 

generated through and competition is played out in a global network of 

interaction between business networks” (Castells, 2013, p.77). 

A nova forma de organização global do sistema de produção capitalista não se 

caracteriza apenas através destas 3 principais características. É necessário também ter em 

conta as mudanças relativas à organização do trabalho em torno deste novo paradigma 

tecnológico. Devido à incorporação intensa das novas tecnologias no local de trabalho, 

tanto a forma de trabalhar como o ambiente de trabalho sofreram alterações significativas 

que exigiram mudanças nas formas de organização e gestão do trabalho (Castells, 2013, 

p.78). Neste sentido, o setor da indústria dos videojogos, tal como já referido, através das 

suas especificidades, mostra como um contexto altamente especializado e tecnológico se 

modificou em torno deste novo modelo, típico da sociedade de informação. É de notar 

que este setor deve a sua existência ao desenvolvimento, evolução e complexificação das 

TIC, sendo este um setor que, em grande parte, existe apenas graças a estas novas 

tecnologias. Por outro lado, é de relembrar que o novo modelo global, em rede e 

tecnológico do sistema de produção capitalista deve a sua existência e transformação do 

modelo organizacional anterior precisamente a estas novas tecnologias. Segundo Castells, 

é possível ainda confrontar o surgimento tanto desta indústria como deste novo modelo 

em termos temporais, sendo que se pode observar o surgimento deste último na década 

de 1970 e a sua consolidação na década de 1990 (Castells, 2013, p.85) enquanto a 

evolução dos jogos de vídeo teve o seu início na mesma década de 1970, e a sua evolução 

e desenvolvimento nas décadas seguintes, em que, em 1990, é possível já identificar uma 

difusão no consumo e uma tentativa de serialização (Latorre, 2013, p.141-144). 

Devido a esta proximidade em termos de requisitos encontrados na génese de ambos 

os processos de surgimento e de desenvolvimento destes fenómenos, não é de estranhar 

que, a partir do momento em que se dá a difusão do modelo da sociedade de informação 
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em termos de mercado global, as empresas de videojogos se tenham deparado com um 

crescimento exponencial, algo que ainda é possível observar-se nos dias de hoje, um 

sucesso embalado no fluxo de inovação, desenvolvimento e complexificação tecnológicas 

que alimenta o modelo de produção atual, e é condição necessária para o desenvolvimento 

e produção da indústria em causa. O setor dos videojogos foi, portanto, um que cresceu 

com esta nova economia, imitando e refletindo o seu processo gradual de expansão global, 

ambas respeitando as velocidades de adaptação de cada país. Apenas com o 

amadurecimento destes conhecimentos tecnológicos surge a visão da produção de 

videojogos para comercializar, sob a forma de consolas de jogos na década de 1980, assim 

como a questão simbólica e linguística e a questão da linguagem utilizada dentro da 

indústria, altamente influenciada por produções anteriores que foram sendo apropriadas 

pela cultua popular, global e, acima de tudo, pela cultura que surge em torno destas 

mesmas produções, seja do ponto de vista do consumo seja do ponto de vista da produção 

ou ainda do ponto de vista do consumidor-produtor, algo apenas possibilitado pela 

revolução tecnológica centrada em torno do conhecimento e da informação4 (Castells, 

2013, p.85). Tendo isto em conta, se a tal adicionarmos a noção de que a cultura dá espaço 

de manobra para o aparecimento de atividades económicas, como é o caso das culturas 

de massa e a sua relação com as indústrias culturais, é também possível argumentar que 

a cultura de uma empresa (ou de um universo empresarial, como é o caso) nasce também 

da sua permanente e contínua atividade enquanto um grupo de indivíduos, sendo que é 

das interações entre estes e das contínuas negociações entre estes que é possível que se 

construa um sistema de carreiras dentro desta indústria (Deuze et al, 2007, p.345). 

 Castells (2013) retira uma conclusão que defende que as empresas que melhor se 

adaptaram e adotaram as novas formas de organização e de produção trazidas pelo modelo 

informacional, global e em rede de produção foram as empresas que elas mesmas 

trabalham sobre essas mesmas tecnologias: “To open up new markets, linking in a global 

network valuable market segments of each country, capital required extreme mobility, 

and firms needed dramatically enhanced communication capabilities. (…) The earliest 

 
4 Para Castells, esta consolidação dá-se entre as décadas de 1970 e 1990, décadas estas em que é possível 

assistir ao nascimento de empresas fortes dentro da indústria dos videojogos, que existem até hoje, como é 

o caso da Nintendo, Sega e Atari, fenómeno este que se dá lado a lado aos processos de inovação e 

desenvolvimento tecnológicos da Silicon Valley, o fenómeno indicado por ele como o fundamental para a 

difusão do novo modelo económico. 
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and most direct beneficiaries of this restructuring were the very actors of technoeconomic 

transformation: high-technology firms and financial corporations” (Castells, 2013, p.96). 

É neste sentido que se instalaram os novos modelos de trabalho. Com a emergência 

deste novo paradigma tecnológico, tornou-se necessário incorporar as novas questões 

trazidas pela utilização destas novas tecnologias no trabalho, que vieram alterar não 

apenas o local de trabalho, mas também as formas como as pessoas se relacionam no 

mesmo, substituindo o aumento da carga laboral, tendo em vista o aumento da 

produtividade e da eficiência (Castells, 2013, p.78). Estas mudanças trouxeram, para além 

do aumento da flexibilidade laboral, de mobilidade e de horários de trabalho, uma lógica 

de organização laboral horizontal, baseada na colaboração e numa diminuição da 

hierarquização laboral, de modo a estimular a eficiência e a produtividade (O’Donnell, 

2014, p.7; 32; Castells, 2013, p.176). Contudo, é de notar que, dentro desta indústria, 

observa-se ainda a necessidade de autonomia e de autoconfiança nas habilidades 

individuais dos trabalhadores5, o que transforma o modelo aplicado dentro destas 

empresas num modelo mais verticalizado e meritocrático. Devido a estas características, 

contudo, no que às empresas altamente especializadas em tecnologias diz respeito, apesar 

das estratégias e modelo organizacional por estas serem tidos como empregos 

interessantes, imprevisíveis, menos sérios e com uma relativa impermeabilidade a valores 

capitalistas, são considerados também como o exemplo a seguir pela totalidade do setor 

laboral, servindo como a forma de trabalho modelo para o século XXI, substituindo o 

modelo de produção Fordista por um modelo pós-Fordista de trabalho flexível ou pela 

Googleficação do local de trabalho (O’Donnell, 2014, p.6; Legault e Ouellet, 2012, p.3; 

Deuze et al, 2007, p.340; Castells, 2013, p.165; 282-283). Dentro desta lógica, as 

estruturas de trabalho encontradas nesta indústria são, normalmente, trabalhadores 

organizados em equipas, com papéis bastante definidos tanto em termos de especialidade, 

de tarefa e de estatuto hierárquico, com um chefe dentro de cada um destes grupos que 

gere os objetivos individuais de cada projeto, evidenciando aqui uma organização 

estritamente hierárquica dentro destes grupos (Deuze et al., 2007, p.342-343; 346). 

 
5 Também este sentimento típico da segunda modernidade de Beck, da modernidade líquida de Baumman 

e da Sociedade de Informação de Castells, devido ao sentimento de individualidade e de distanciamento da 

sociedade. Este tema é analisado em maior detalhe mais à frente, no capítulo 3.2. 
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Uma outra característica específica a estes trabalhadores é a de preservação do 

emprego6 que é conseguida numa lógica de «project hopping», em que ter mais do que 

um projeto simultaneamente em atividade, é normal e visto como algo positivo por estes 

trabalhadores (Deuze, et al., 2007, p.343). Segundo os defensores destes modelos, e 

dentro deste novo contexto informacional e flexível da economia e da organização do 

trabalho, os novos agentes económicos não terão outra escolha se não a de alterar os seus 

modelos de gestão se quiserem permanecer relevantes económica e competitivamente 

dentro da economia global. 

Especificando estas alterações estruturais em termos de organização do trabalho e da 

economia em si, é de esperar, também, que existam mudanças a dar-se no que diz respeito 

à organização da gestão das empresas em atividade neste novo contexto económico. Isto 

é possível observar-se no modo de gestão das empresas ligadas ao desenvolvimento de 

videojogos, tal como menciona Deuze, et al. (2007), em que o novo modelo 

organizacional do trabalho implica uma reestruturação interna destas organizações, em 

que, nos termos atuais da competitividade e necessidade de inovação e adaptação às 

necessidades criadas pelo novo modelo económico, estas empresas compõem-se numa 

lógica corporativa em forma de ampulheta, composta por empresas, editoras e produtoras 

de hardware altamente competitivas numa das pontas, e o grosso de estúdios jovens ou 

independentes e outras agências associadas a este tipo de produção na outra, enquanto o 

seu centro é constituído pelo pequeno número de empresas de tamanho médio, que se 

conseguem manter ativas sem o apoio das grandes empresas (Deuze, et al., 2007, p.342). 

Esta forma de organização vem aumentar a necessidade destas empresas em depender no 

outsourcing de fases do processo de desenvolvimento dos seus produtos para diferentes 

partes do mundo. Por este motivo, Deuze et al (2007) observou um aumento no número 

de free-lancers e de profissionais contratados para trabalhos de curto-prazo, processo este 

normalmente recorrido nos estágios finais de desenvolvimento (Deuze et al, 2007, p.344). 

 

Relativamente à questão da competitividade, é de realçar o que já foi mencionado, 

em que as empresas que diretamente lidam com as TIC mais facilmente se moldam em 

torno destas novas exigências, e a sua relação com o estabelecimento de grandes empresas 

dentro deste setor. Ao mesmo tempo que a difusão do novo modelo económico 

 
6 Tema aprofundado no capítulo 3.2. 
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possibilitou a expansão inicial dos videojogos, abriu também caminho para o 

estabelecimento de jogadores fortes no campo desta indústria. Isto significa que, o grande 

nível e capacidade de adaptação destas empresas altamente qualificadas em termos 

tecnológicos, ao mesmo tempo que lhes permitiu estabelecerem-se enquanto marcas, 

permitiu também que estas mesmas empresas se estabelecessem enquanto colossos do 

setor, contribuindo para a formação de barreiras à entrada de novos atores nas redes que 

estas empresas começaram a criar, dando origem às questões do gatekeeping como as 

NDAs, questões económicas, DevKits/SDKs, questões de creditação e experiência e o 

peso que a posição geográfica7 acarreta para a integração destas mesmas redes. Uma 

questão interessante a ter em conta, com estes aspetos da internacionalização dos 

mercados, é o caso da indústria japonesa que, apesar de ter altos níveis de exportação, a 

sua produção não se pode reduzir apenas às produções que compõem este mercado. A 

indústria japonesa dos videojogos, mostra-se como uma indústria voltada para si mesma, 

em que as suas produções têm em vista os consumidores nacionais (Consalvo, 2009). Isto 

observa-se com a exceção de empresas cujo público-alvo se encontra fora do país. Isto 

mostra que o mercado dos videojogos, apesar de se ter formado na economia 

informacional e partilhar muitas das características desta, pode sobreviver num mercado 

internamente voltado. Mas este cenário depende fortemente de questões culturais, que 

aumentam a procura de determinadas características no conteúdo destas produções, que 

podem ser especificidades culturais, que se podem verificar num país/cultura, como é o 

caso do Japão (Consalvo, 2009), e não noutra. Deste modo, pode encontrar-se 3 soluções 

para o setor nacional da indústria dos jogos de vídeo: a) apostar numa maior e plena 

integração do mercado internacional e, por esta razão, das redes internacionais e já 

estabelecidas pelas grande editoras e produtoras de consolas (o que obriga a um aumento 

da experiência nacional de modo a apelar a investimentos destas entidades); b) voltar-se 

para o mercado interno, o que necessitaria de uma avaliação dos valores culturais 

nacionais, de modo a tornar as suas produções mais apelativas ao público nacional; c) 

apostar numa produção para um mercado híbrido (interno e externo), o que necessitaria 

de uma aposta em ambas as condições enunciadas para as alíneas anteriores. Estas 

soluções devem ser exploradas, contudo, tendo sempre em conta o facto de que o 

dinamismo dos mercados internos depende sempre da capacidade dos diferentes agentes 

 
7 Tema discutido no capítulo 3.3. 
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e das suas redes em competir num contexto global, o que, de certa forma, vem contrariar 

a questão anterior de que as empresas nacionais poderiam encontrar um nicho nacional 

para sobreviver. Tal como no artigo de Consalvo (2009), as empresas japonesas que 

produzem para um mercado interior têm também receitas vindas de mercados 

internacionais. Por outro lado, o “Framework Programme” da Europa Criativa faz um 

diagnóstico sobre os termos de utilização de heranças culturais na produção de jogos de 

vídeo em território europeu. Este refere que existem barreiras ao acesso a, por exemplo, 

música europeia contemporânea, em que a sua aquisição substitui a necessidade de 

dispendiosas ações e campanhas publicitárias e de marketing para o seu produto final 

(EGDF, 2015, p.16). 

Apesar de todas estas semelhanças enunciadas entre o novo modelo económico e as 

novas empresas baseadas num sistema de organização flexível, existem ainda alguns 

aspetos que parecem ter sobrevivido às múltiplas mutações sofridas pelo modelo 

económico ao longo destas últimas décadas do século XX e início do século XXI. 

Nomeadamente, um dos principais aspetos a considerar nas mudanças a que à organização 

do trabalho e à composição de mão-de-obra dizem respeito é o aumento da força de 

trabalho feminina, ou a crescente feminização do mercado de trabalho (Castells, 2013), 

que se apresenta com pouca força dentro da indústria dos jogos de vídeo, limitando a 

diversidade deste grupo profissional.8 

Por fim, é de mencionar que os 4 fenómenos principais do desenvolvimento do 

comércio global: uma transformação e diversificação setoriais, com uma proporção 

crescente de trabalho exportada para países em desenvolvimento, a interação entre a 

liberalização do comércio global e a regionalização da economia e a criação de uma rede 

de relações de troca entre empresas, que se estende entre regiões e países (Castells, 2013, 

p.107). Estes podem ser encontrados dentro da indústria dos videojogos: o outsourcing 

para países com mão-de-obra mais barata (O’Donnell, 2014; Deuze, et al., 2007, p.342), 

o estabelecimento de redes com outras empresas, condição sine qua non ao sucesso de 

qualquer empresa, e a utilização das TIC para a flexibilidade em termos geográficos, 

(Deuze, et al., 2007, p.342). A única característica que não se traduz para o universo da 

produção dos videojogos é a do comércio livre, que será explorado mais adiante9. 

 
8 Tema explorado no capítulo 3.4. 
9 Tema explorado em 3.4. 
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3.2. Work ou Play? – processos de autogestão do trabalho e 

precariedade e identidade cultural dos trabalhadores 

Para além das alterações em torno dos modelos de organização do trabalho e da 

economia global é possível também identificar alterações a um nível mais microssocial, 

no que diz respeito às perceções dos trabalhadores sobre o seu trabalho. Nomeadamente, 

no caso dos profissionais dentro do setor dos videojogos, é possível identificar uma 

espécie de transição de componentes lúdicas para o seu campo profissional. O’Donnell 

(2014) considera este um fenómeno contrastante e paralelo às alterações trazidas com a 

nova economia. Segundo o mesmo, este é um sentimento de dedicação, que incentiva os 

trabalhadores a procurar formas eficientes de perceber e controlar os mecanismos e 

sistemas subjacentes às estruturas dentro das quais estes profissionais se movimentam, 

traduzindo-se na execução de um esforço para além do que lhes é exigido, identificado 

como work as play (O’Donnell, 2014, pp.60-61). Esta necessidade é um fenómeno 

herdado da subcultura formada em torno dos videojogos e outras produções e artefactos 

associados a estes, que existe sob a forma de uma relação simbiótica entre a mesma e a 

indústria (O’Donnell, 2014, pp.60-61; Dymek, 2012, pp.38; Teipen, 2008, p.313). Por 

outro lado, esta intensa vontade de conhecer as estruturas que os rodeiam e que enformam 

esta indústria, é também tida por estes profissionais como uma oportunidade de alargar e 

atualizar os seus conhecimentos, valorizando a sua mão-de-obra e a si mesmos, enquanto 

trabalhadores (O’Donnell, 2014, p.62). 

Este fenómeno é visto como um ato de rebelião para com as regras do local de 

trabalho o que, por sua vez, o torna na forma correta de gerir a sua profissão: a negociação 

da rigidez das especificações de cada projeto consoante as necessidades específicas a cada 

um (O’Donnell, 2012a, p.27). A exploração dos sistemas e estruturas que compõem esta 

indústria é um fenómeno herdado da subcultura «hardcore gamer», uma subcultura 

tecnologicamente sapiente e constantemente a par das novidades da indústria, e que 

compõe o público-alvo da mesma10 (Dymek, 2012, pp.38-39).  Segundo Dymek (2012), 

esta subcultura é composta por um grupo masculino de jovens entre os 18 e os 34 anos, 

maioritariamente brancos e de uma cultura ocidental, dentro da qual aponta as culturas 

 
10 Segundo o mesmo autor, existe uma aproximação entre esta subcultura e uma subcultura relacionada com 

tecnologias, ou como lhe chama “computer nerd/geek”, na qual, em muitos casos, estão também dentro 

da cultura hardcore gamer (Dymek, 2012, p.39). 
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americana e europeias como sendo as mais semelhantes, sendo que é com base nestas que 

se desenvolve o mercado dos videojogos em termos de marketing (Dymek, 2012, p.39). 

Ao mesmo tempo, a exploração dos sistemas e estruturas dos videojogos enquanto 

sistemas lúdicos, em que o conhecimento das suas regras e sistemas de funcionamento 

permitem ao jogador encontrar exploits que lhe facilitam o jogo e os tornam muito mais 

eficazes, ou, no caso dos MODers, permite alterar o jogo de modo a assemelhar-se ainda 

mais aos gostos do jogador e de outros membros da mesma comunidade (O’Donnell, 

2012a, p.29). Estes são dois casos diferentes, em que um, apesar de não estar dentro das 

regras do jogo, respeita os seus códigos de programação, ou seja, a sua estrutura, enquanto 

o outro, para além de não respeitar o código/ as estruturas vigentes, poderá não respeitar 

as regras do mesmo. No entanto, ambos os casos refletem a necessidade dos jogadores 

em dominar as regras/sistemas e estruturas do jogo, aumentando, assim, a sua reputação 

dentro da comunidade. Assim, é possível chegar à conclusão de que, tal como no LARP 

(Live Action Roleplay), um alto domínio do jogo leva a uma alta reputação, que por sua 

vez leva à construção de uma espécie de mitologia dentro da comunidade e em torno 

destes jogadores, chamada de “glorified self”, ou, por outras palavras, uma versão 

enaltecida do self, que se dá através da interiorização da fama (Martin et al, 2015, p.296; 

304-305). No caso desta profissão, este fenómeno também acontece, e a mitologia 

transforma-se em profissionais de topo, que deixam de necessitar de dedicar-se à 

exploração destes sistemas, tomando a forma de high-profile (produtores, programadores, 

artistas, etc) ou de um estatuto de designer personalities; a elite desta classe trabalhadora 

(Deuze, et al., 2007, p.336). 

Segundo Dymek (2012), a questão cultural desta indústria vai para além do seu 

público-alvo ou da subcultura com a qual os profissionais se identificam. Este autor 

identifica aquilo a que chama de uma “espiral da indústria” (Dymek, 2012, pp.41-43), 

uma sucessão de fenómenos dentro da indústria que fortalecem o processo de 

subculturização da mesma, dissecando-o em 8 passos, desde a planificação de uma nova 

consola de videojogos, ao estabelecimento de condições específicas à produção de 

conteúdo para as mesmas e ao estabelecimento de um público-alvo11, à repetição de todos 

os passos anteriores12. 

 
11 Normalmente, o público-alvo dos videojogos é o mesmo do das consolas, o chamado harcore gamer. 
12 Ver tabela do anexo 3. 
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Com esta espiral é possível concluir que, dada a forte influência da subcultura, a 

indústria fecha-se num ciclo em que o seu funcionamento depende da satisfação das 

necessidades da primeira, criando mecanismos que reforçam esta subcultura, e o peso da 

sua influência na indústria, no mercado e na própria reprodução da subcultura. Segundo 

o autor, a forte influência das decisões da subcultura hardcore gamer é, em si, uma forma 

de gatekeeping, barrando o acesso a estas produções (Dymek, 2012, p.49). Este é o caso 

pois as empresas apenas produzem conteúdo facilmente apropriável por este grupo 

subcultural, limitando-o conforme os gostos, símbolos e significados formados por este. 

Por outro lado, essas mesmas características podem atuar como um elemento dissuasor 

para outsiders, diminuindo os seus potenciais públicos e audiências, e alimentando ainda 

mais a questão da linearidade e falta de originalidade, referidas na espiral da indústria. 

Para combater isto, os insiders desenvolvem mecanismos de difusão de símbolos, 

simbologias e valores da sua subcultura para o exterior, numa tentativa de mostrar aos 

outsiders que a sua subcultura não é algo que se opõe à cultura dominante (devido a certos 

valores que são percebidos pelos outsiders como negativos), mas sim de que fazem parte 

de uma cultura avant-garde, no que diz respeito a uma forma de arte e subcultura em 

ascensão, e que eles são dos primeiros a descobri-la (Dymek, 2012, p.50). Associada a 

esta questão do crescente grau de subculturização desta indústria, deve ainda sublinhar-

se a questão de que a noção de que os jogos são feitos de hardcore gamers para hardcore 

gamers faz com que a indústria dos videojogos se isole no mercado. Assim, esta indústria 

transforma-se não numa cultura avant-garde, mas sim num mundo dentro de outro 

mundo, isolado do geral, através do reforço dos elementos de linearidade e de falta de 

originalidade defendidos por Dymek, cujo crescente isolamento deu origem a uma crise 

comercial, criativa e artística dentro de si mesma (Dymek, 2012, pp.50-51): 

“The previously discussed industry spiral illustrates what type of 

industrial mechanisms and structures that contribute to the reinforcement 

and maintenance of the hardcore subculture. It shows how the symbiotic 

relationships (…) contribute to a global system that capitalizes, nurtures 

and upholds the subculture. (…) The subcultural perspective also proposes 

an explanation as to why video games are not embraced by mass culture 

(…). The majority doesn’t understand the subculture and consequently 

refrains from adopting its expressions and manifestations (Dymek, 2012, 

p.51).” 
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Assim, o autor defende que o principal obstáculo à difusão desta subcultura não é a 

indústria em si, mas sim o elevado grau de fechamento do grupo hardcore gamer, e do 

grande peso que este exerce em toda cadeia de valores desta indústria (Dymek, 2012, 

p.53). 

 

Ainda relacionado com a questão da exploração dos sistemas subjacentes a esta 

indústria, O’Donnell adianta que existe ainda uma gíria utilizada por estes profissionais, 

construída sobre símbolos apropriados por esta subcultura (O’Donnell, 2014, pp.41-43, 

46). Segundo o mesmo, a necessidade de dominar o conhecimento de mecanismos e 

conceitos utilizados pela indústria no passado, levam à necessidade de usufruir deste tipo 

de produções de modo a explorar esses ditos mecanismos e conceitos, e a articulá-los em 

novas produções ao longo do tempo. Deste modo, a exploração desses subsistemas e 

regras torna-se, novamente, necessária ao ideal modo de funcionamento da indústria, 

associando esta ao conceito de autoexploração,  em que estes profissionais se obrigam a 

trabalhar mais do que o necessário de modo a dominar tanto as formas de conhecimento 

essenciais ao trabalho dentro da profissão como os mecanismos de funcionamento e 

mobilidade dentro da mesma. 

O’Donnell (2014) transporta a tese de Taylor para a realidade dos produtores, em 

que, no caso dos gamers de MMO, esta exploração das estruturas envolventes apenas é 

cativante se for feita por opção e não se tornar numa obrigação, de modo a salvaguardar 

a reprodução deste fenómeno ao longo do tempo (O’Donnell, 2014, p.62). Contudo, isto 

torna-se numa questão central tanto da cultura desta profissão como da identidade laboral 

destes profissionais devido à questão da meritocracia imposta pelos próprios 

trabalhadores a si e aos seus colegas, assim como aos valores e significados que estes 

profissionais atribuem à questão da adesão (ou não) a períodos de crunch. Neste caso, a 

não adesão significa uma ausência de mérito da sua ocupação, enquanto a adesão é 

sinónimo tanto de fracas competências e pouca experiência, como é também considerado 

uma componente natural do trabalho (O’Donnell, 2014, pp.143, 151; Legault e Weststar, 

2017, p.15; Legault e Weststar, 2015, p.208; Legault e Ouellet, 2012, pp.8, 15). Apenas 

trabalhadores high-profile têm o direito de não aderir a estes períodos intensivos de 

trabalho (Deuze, et al., 2007, p.336; Legault e Ouellet, 2012, pp.19-20); o que significa 

que, a exploração das estruturas que enformam a indústria produtora de videojogos, 
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apesar de ser vista como algo meramente «divertido» é, por outro lado, a forma correta 

de autogerir o trabalho de cada um. Esta necessidade torna-se, assim, numa condição 

obrigatória, sendo pertinente pensar este fenómeno tendo em consideração a questão 

levantada por Taylor, relativamente à forma original em que fora identificado: “must we 

start to deal more concretely with notions of emergent coercive systems?” (Taylor, 2006, 

cit. O’Donnell, 2014, p.63). A pertinência desta questão coloca-se no facto de existir já 

um sistema de recompensas em torno da questão do crunch, sendo possível, então, 

verificar que o sistema de coercividade existe e é defendido pelos próprios 

trabalhadores13. Deste modo, é possível concluir que os processos de autogestão (e de 

reprodução da autogestão) e os períodos de crunch estão inevitavelmente ligados. 

Retomando a questão dos MODers, é de notar que a exploração e capacidade de 

contornar as regras não são as únicas características que os aproximam dos profissionais. 

Deve sublinhar-se que, através da partilha das suas criações, muitos destes criadores de 

conteúdo amadores são descobertos por empresas e estúdios de videojogos, que lhes 

dirigem convites de emprego (O’Donnell, 2014, p.46; Zagalo, 2013, pp.80-81, 103, 135). 

Isto é uma questão importante para a formação desta identidade profissional. Apesar de 

muitos destes profissionais terem um nível de educação superior e serem trabalhadores 

altamente qualificados, existem ainda aqueles que entraram na indústria não com base 

nas suas qualificações formais, mas sim nas informais (Deuze, et al., 2007, p.346; Teipen, 

2008, pp.327-328; O’Donnell, 2014, pp.46-47). Isto significa, que dentro desta profissão, 

apesar de exigir um nível de qualificações altamente especializado, não é incomum a 

entrada de hobbyists; indivíduos cuja experiência na produção de videojogos advém de 

uma paixão pela criação e modificação de um jogo. Isto, contudo, constitui uma 

ambiguidade na construção desta identidade profissional, em que, tal como mencionam 

Deuze, et al (2007), as barreiras entre consumidor e produtor desvanecem com a adesão 

cada vez maior a um modelo de cocriação entre empresas e gamers (Deuze, et al., 2007, 

pp.340, 344). Para O’Donnell (2014), ao mesmo tempo que isto traduz um benefício para 

as empresas e estúdios, que contratam pessoal já com algum conhecimento ao nível da 

produção, significa também que estas empresas estão a importar muitos dos seus hábitos 

e padrões de trabalho informais (O’Donnell, 2014, p.142). Se a isto adicionarmos o fator 

«autogestão», obtém-se uma cultura laboral dentro da qual os hábitos de trabalho são 

 
13 Tema discutido no capítulo 3.3. 
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governados por uma sensação de procrastinação, em que o dia de trabalho, e o próprio 

ritmo do mesmo, começam e acabam mais tarde14 (O’Donnell, 2014, p.142). 

Apesar desta nebulosidade que a questão dos MODers acrescenta à identidade 

profissional destes indivíduos, é de relembrar que esta forma «hobbyista» de produção de 

videojogos é uma que acompanha a história desta indústria desde o seu início, em que a 

maioria dos produtores trabalhavam a partir de suas casas, de forma independente e, em 

muitos casos, sem o intuito de comercialização do produto final (Kerr, 2012, pp.117-119; 

Sandqvist, 2012, pp.136-139; Latorre, 2013, pp.140-142; Deuze, et al., 2007, p.336). 

Deste modo, é seguro dizer que a questão da produção enquanto hobby é uma que 

perdurará lado a lado com a indústria. Para além dos MODers, outras formas de acesso a 

esta profissão passam pelo estabelecimento de redes com outros profissionais ou a 

transição de outras áreas, como da engenharia ou do campo das artes para estas empresas, 

formas mais comuns de breaking in15 que existem nesta indústria (O’Donnell, 2014, 

pp.140). 

 

Quanto à precariedade dentro da indústria dos videojogos, é possível identificar, pelo 

menos, dois planos da mesma: um plano macro, dentro do qual se insere o modo de 

funcionamento destas empresas e um plano micro, que engloba os profissionais e a forma 

como são afetados por esta precariedade. 

Começando pelo plano macro, é de notar que, tal como O’Donnell (2014) e Legault 

e Ouellet (2012) defendem, a indústria dos videojogos é uma que funciona sob o lema de 

«high risk/high reward», cujo lucro é relativo ao sucesso de mercado (não garantido) e 

específico de cada título, cujo investimento depende em sucessos prévios dos IP ou dos 

estúdios ou empresas em questão. Para além disto, o sucesso de mercado é um indicador 

importante da potencialidade de crescimento destas indústrias (Teipen, 2008, p.315). 

Deste modo, segundo Teipen (2008), o funcionamento destas empresas traduz-se numa 

existência muito frágil, em que vendem ações para prolongar a sua atividade e alcançar 

ganhos superiores à perda inicial. Deste modo, a expectativa de conseguir retornos 

 
14 Esta questão está também relacionada com a importância atribuída à capacidade de flextime, ou à 

flexibilidade de horários e possibilidade de trabalhar a partir de casa, questões estas que remetem para 

o tema do equilíbrio entre tempo privado e tempo de trabalho, que serão mais explorados em 3.2. 
15 É de notar que o conceito de breaking in, segundo O’Donnell (2014) é um que parece apenas se aplicar 

ao caso norte americano, apesar de Teipen (2008) mostrar que algumas destas condições também se 

verificam no caso alemão. 
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elevados aumenta a capacidade das empresas em atrair trabalhadores altamente 

qualificados, apesar da insegurança do trabalho que esta estratégia provoca. Este, segundo 

os autores, não será o melhor modelo de financiamento para uma atividade baseada no já 

mencionado project hopping (Teipen, 2008, p.311). 

Uma outra questão importante a ter em mente é a forma como os riscos tomados pelas 

empresas são geridos. Neste sentido, como já referido, as empresas com maior capacidade 

económica e com maior capacidade competitiva no mercado são as que melhor equipadas 

estão para responder a diferentes necessidades e a quebrar barreiras de entrada por elas 

mesmas impostas. Contudo, são estas mesmas empresas que se resguardam dentro de uma 

política conservadora e defensiva no que toca à originalidade das suas produções. Como 

já foi dito, isso dá-se numa tentativa de previsão de um mercado extremamente 

imprevisível, em que apenas uma ínfima percentagem dos videojogos dentro da mesma 

consegue obter sucesso e lucro. Estas empresas conseguem, no entanto, renovar-se 

constantemente, mantendo-se atrativas não apenas para o seu público-alvo, mas também 

para novos potenciais públicos. Isto é feito através de aquisições de outras empresas, mais 

pequenas, normalmente de empresas ou estúdios independentes, apropriando-se das 

inovações, riscos tomados e lucros conseguidos por estas (O’Donnell, 2014, pp.153-154, 

156). Ao longo do tempo, estas empresas vão formando e alargando a rede de empresas 

sob o cinto da empresa principal, construindo uma rede de partilha de informação 

fechada16. Isto dá origem a um fenómeno no qual os riscos, cada vez maiores quanto à 

dimensão de investimento necessário para cada produção, apenas são tomados pelos 

indivíduos ou entidades com menor capacidade para tal, e os lucros são depois 

apropriados por empresas que em pouco ou nada contribuíram para o sucesso do projeto. 

Deste modo, deve perguntar-se porquê que estas pequenas empresas e estúdios, se deixam 

comprar por empresas maiores dentro destas condições. A resposta é simples: assim como 

têm menos recursos económicos para investir nas suas produções, também o acesso a 

tecnologias mais avançadas ou inovadoras é reduzido (O’Donnell, 2014, p.155). Assim, 

o consentimento da aquisição por uma empresa de maior porte é contraposto ao acesso 

aos recursos desta última pelos produtores, sendo a articulação com as suas empresas 

subsidiárias (e a informação a que podem vir ter acesso) o melhor cenário para estas 

empresas ou estúdios independentes. 

 
16 Tema explorado mais a fundo em 3.3. 
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O sucesso de produções independentes não dita apenas a relação dos seus estúdios 

com empresas maiores, mas também a sua relação com as editoras que os financiam 

(O’Donnell, 2014, p.174). Se o sucesso destas empresas for uma condição constante, estas 

podem mais tarde, devido ao seu contínuo trabalho com certa editora, serem consideradas 

uma “third party development company”, o equivalente a uma empresa de outsourcing 

dessa mesma editora. Deste modo, pode dizer-se que as empresas/estúdios independentes 

podem optar por funcionar como uma espécie de mercenários para outras empresas mais 

estabelecidas (por intermediário das editoras), proporcionando-as com trabalhos mais 

baratos que, por sua vez, irá financiar o funcionamento do estúdio independente. O 

outsourcing torna-se num "mal" necessário ao funcionamento destas empresas e para a 

abertura de possibilidades de publicação das produções destas. Para além de ser uma fonte 

de financiamento para empresas menos competitivas economicamente, a produção de 

material para outros títulos pode levantar um estado de “dissonância de estatuto social”, 

em que, ao aceitarem trabalhos com um estatuto social mais baixo daquele que 

corresponde às capacidades do profissional, este pode desenvolver sentimentos de 

frustração (Standing, 2011, p.34), algo que poderá ter mais incidência nos casos de 

empresas com mais trabalhos de outsourcing do que IP’s, assim como nos casos de 

freelancers. Um outro aspeto interessante é o de muitas vezes a propriedade dos direitos 

intelectuais dessas produções ser também transferida para as editoras, atribuindo-lhes a 

possibilidade de terminação de contratos e cancelamento de projetos, aprofundando ainda 

mais a vulnerabilidade económica e condição de subserviência dos estúdios 

independentes (Sandqvist, 2012, p.135, 143). Esta incerteza é gerada pelos constantes 

processos de negociação e renegociação advindos de processos de aquisição de empresas 

por entidades mais fortes (Standing, 2011, pp.65-66), algo que vai colocar em causa os 

contratos previamente estabelecidos com as empresas de videojogos e acentuar a sua 

situação de dependência. 

As editoras trabalham com as empresas e estúdios dentro de um intervalo de tempo 

por elas delimitado, de modo a obrigar, com a imposição de um limite temporal em termos 

do seu financiamento, que as empresas e estúdios cedam mais facilmente às suas 

exigências, fazendo com que as empresas mais pequenas estejam permanentemente numa 

desvantagem considerável, diminuindo a sua competitividade e dificultando a entrada 

destas no mercado internacional (Teipen, 2008, p.319). 
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O peso que a empresa tem dentro da cadeia de valores da indústria influencia 

diretamente as condições de empregabilidade e de emprego dentro da mesma. Assim 

sendo, as empresas independentes encontram-se submetidas a condições mais precárias e 

flexíveis de trabalho por serem o elo mais fraco desta cadeia (Teipen, 2008, p.318). As 

editoras, por outro lado, constituem uma forte fonte de pressão sobre os produtores, pois 

são talvez a principal forma de financiamento a que muitos destes estúdios e empresas 

têm acesso, levando, muitas vezes, ao fechamento de contratos entre estas entidades, em 

que os benefícios estão distribuídos de forma enviesada a favor dos detentores de capital 

(Teipen, 2008, pp.318-319). Desta forma, estabelecem-se relações de dependência das 

empresas para com estes últimos. Assim, e tal como defende Dymek (2012), apesar da 

constante inovação e evolução tecnológicas, os videojogos optam por, numa ação que 

mostra uma falta de criatividade, desenvolver títulos que apenas acrescentam novos 

mecanismos sobre mecanismos de jogos anteriores, numa lógica de «incrementalismo de 

conteúdo» e de «conservadorismo criativo», traduzindo-se numa falta de originalidade 

propositada17, inspirada e derivada da cultura defensiva posta em prática pelos detentores 

de capital (Dymek, 2012, p.41). O’Donnell (2014), por outro lado, defende que os 

criadores ou estúdios independentes têm maior margem de manobra para a criação de 

conteúdo original. Isto deve-se ao facto destes criadores estarem dependentes de fontes 

de financiamento, na sua maioria, privadas ou de capitais de risco, como é o caso de 

Business Angels, em vez de uma determinada editora. É esta originalidade que torna estes 

criadores e empresas ou estúdios independentes mais atrativos a uma aquisição por uma 

empresa maior, isto porque estas empresas investem menos em projetos originais, devido 

ao risco acrescido que estes projetos, que mobilizam uma grande quantidade de dinheiro, 

envolvem (O’Donnell, 2014, p.190; Dymek, 2012, p.43; Deuze, et al., 2007, pp.336-337, 

344-345), o que vai um pouco contra a ideia que defende de «high risk/high reward» da 

produção de videojogos. Deste modo, parece haver aqui um conflito de teses entre as de 

Dymek e O’Donnell e a de Teipen. Neste caso, o que Teipen defende deve ser interpretado 

tendo em conta apenas empresas estabelecidas – processo criativo limitado pelos 

 
17  Esta falta de originalidade é propositada, pois é a partir das semelhanças a outros jogos que transferem 

um sentimento de familiaridade e de linearidade entre novas produções e produções já existentes tanto no 

mercado como no imaginário dos consumidores e agentes pertencentes a esta subcultura. 
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interesses das editoras e da sua empresa-mãe – e não independentes – processo criativo 

livre.18 

Passando para o plano micro, deve ter-se a atenção de que a precariedade destes 

trabalhadores pode ser vista de duas formas: trabalhadores precários por opção e não 

opção. Segundo Teipen (2008), o trabalho destes profissionais pode ser conceitualizado 

de duas formas: 

1. Como trabalho de conhecimento (knowledge work): alta capacidade de resolução 

de problemas; processos de trabalho que não conseguem ser facilmente planeados 

e estandardizados; métodos de gestão que encorajam os trabalhadores à sua auto-

organização e autogestão, em que os gestores/chefes apenas controlam os 

resultados e não os processos de trabalho. Estes métodos de gestão são uma forma 

de a empresa moldar as imagens e expectativas dos trabalhadores à imagem da 

cultura empresarial e profissional; 

2. Como trabalho criativo/ uma indústria criativa: para além de flexível e da 

liberdade de gestão que oferece, considera ainda sistemas de financiamento via 

capitais de risco, produção modular e considera ainda meios sociais de partilha de 

criatividade. Sublinha os conceitos de autonomia, em detrimento da busca de uma 

carreira e emprego a longo prazo, em que a mentalidade dos trabalhadores se 

formata na procura de pequenos trabalhos a termo e recompensas instantâneas, 

não prevendo uma empregabilidade a longo prazo. Isto remete para a noção de 

precariado, assim como para a perspetiva de certos indivíduos que poderiam ser 

considerados como pertencentes a esta classe, mas cuja situação apenas se 

apresenta por opção do próprio indivíduo. 

Destas duas categorias, e daquilo que já foi mencionado anteriormente, é possível 

concluir 5 questões-chave que esta profissão comporta em si mesma, e a caracteriza, 

conforme se pode ver na tabela 2. 

Uma das características que torna esta profissão atraente é a questão da flexibilização 

do trabalho e da liberdade para uma autogestão do «workflow» de cada indivíduo (Teipen, 

2008). Pode identificar-se aqui uma espécie de «espada de dois gumes», ofertada pelo 

elevado grau de flexibilidade disponível. Ao mesmo tempo que o trabalho está ao encargo 

do trabalhador, para este o fazer ao seu próprio ritmo, é também esta flexibilidade que 

 
18 As discrepâncias poderão ser explicadas pela diferença temporal entre os artigos. 
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aumenta a incisão do crunch nesta comunidade, pois, o “medo de ficarem aquém das 

expectativas” induz estes trabalhadores a “intensificar o seu esforço e as horas que passam 

no trabalho”, acabando, muitos deles, a exercer horários “antissociais” (Standing, 2011, 

pp.213, 216). Tanto podem começar e acabar o dia de trabalho quando querem, mas 

também não existe uma figura superior que lhes diga quando podem e devem parar, ao 

mesmo tempo que lidam com as pressões dos pares, de forma a construir a sua reputação 

e subir no sistema de meritocracia imposto pelos próprios profissionais a eles mesmos e 

aos seus colegas19. Esta extensão do tempo de trabalho é uma que também se pode 

identificar ao nível físico, em que o trabalho é possível de forma remota, através do 

 teletrabalho, permitindo uma divisão do trabalho fluída, fundindo os locais de 

trabalho com a casa e com locais públicos (Standing, 2011, pp.79-80, 213). A 

possibilidade de trabalhar a partir de casa vem também acentuar, para além dos momentos 

possíveis de crunch, a formação de laços frágeis com empresas, ao colocar na mesa a 

possibilidade de trabalhar para uma empresa sem nunca ter estado presente nas 

instalações da mesma. A flexibilidade é, acima de tudo, uma ilusão de liberdade, que deve 

alterar a sua denominação de «autogestão» para «autoexploração». 

Tabela 2: Principais características da profissão do produtor de videojogos, e suas definições 

Características Definição 

Modelo de gestão do trabalho Questão da autogestão, da autonomia e da 

flexibilidade laboral. 

Questão cultural Pertença ao grupo subcultural (hardcore) gamer. 

Questão económica Relativa ao financiamento, composta por 

financiamento através de capitais de risco, de 

empresas já estabelecidas ou de editoras. 

Questão das Redes de relações Partilha de criatividade limitada pelas condições 

estabelecidas pela empresa-mãe; nível de liberdade 

de partilha corresponde ao nível de independência 

da empresa. 

Condições de trabalho, gestão do trabalho e 

questão cultural 

Observados na questão relativa ao «project 

hopping», que engloba estas 3 questões, ao ser um 

fenómeno recorrente dentro da indústria e tido 

como normal na carreira destes profissionais. 

Fonte: Elaborado com base nas informações disponíveis em Teipen, 2008, pp. 312-313. 

A autoexploração pode também ser vista como benéfica para os dois lados. Por um 

lado, os empregadores beneficiam com trabalho extra não remunerado, e, por outro, os 

trabalhadores têm acesso a um constante aumento das suas qualificações e atualização 

 
19 Tema aprofundado em 3.3. 
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dos seus conhecimentos, fazendo com que estejam sempre atualizados e mais facilmente 

se integrem novamente no mercado de trabalho no final de cada projeto. Como o project 

hopping é tido como um processo natural desta profissão, talvez os sentimentos de 

insegurança identificados por Standing (2011)20 não estejam tão fortemente presentes 

nestes profissionais, pois é visto como um processo normal e integrante da identidade 

desta profissão. Muitos destes profissionais preferem trabalhar como freelancers ou num 

regime de outsourcing para estas empresas (O’Donnell, 2014, p.177). Segundo Standing 

(2011), estes profissionais podem ser caracterizados como aqueles que comercializam as 

suas “competências, obtendo rendimentos elevados como subcontratados, como 

consultores ou como trabalhadores independentes (…) [que] vivem com a expectativa e 

o desejo de se deslocarem de um lado para o outro, sem o desejo de terem um emprego 

fixo, de longo prazo, a tempo inteiro e numa só empresa (…) [e] gostam de viver uma 

existência orientada para projetos e movem-se de projeto em projeto num curto espaço de 

tempo” (Standing, 2011, pp.30, 42), que não se insere, propriamente, dentro da classe do 

precariado, apesar de partilhar de algumas das suas características, pois veem a 

temporalidade de cada projeto como uma espécie de trampolim para a construção da sua 

carreira (Standing, 2011, p.42). Isto é contraindicativo de uma condição de precariedade 

pois, como já foi dito, estes profissionais vivem num cenário de project hopping, em que 

a sua carreira depende da diversidade do seu portefólio, de modo a mais facilmente 

encontrar novas oportunidades de emprego na área, funcionando quase como um ciclo 

vicioso. Contudo, é possível que a questão da flexibilidade horizontal esteja a ferir a 

questão da mobilidade vertical. Isto pois a questão do “mito” do criador de jogos, em que 

alguns conseguem chegar a um estatuto de high profile, ou a trabalhar em projetos deste 

tipo consoante a sua reputação, é baseada na quantidade de projetos em que cada 

profissional esteve envolvido, podendo estar a manipular a questão do project hopping, 

transformando-a de «necessidade de sobrevivência» em «necessidade para progressão na 

carreira». 

Uma outra questão a referir é a da remuneração e das condições que existem em torno 

da mesma, nomeadamente quanto à remuneração de horas extraordinárias de trabalho ou 

ao pagamento de bónus. Existe uma enorme variabilidade em termos de recompensação 

 
20 Os sentimentos identificados por este autor são os seguintes, também denominados como os 4 a’s : Raiva 

(anger), ansiedade, anomia e alienação. 
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do trabalho (Teipen, 2008, p.324). Por outro lado, segundo Standing (2011), o precariado 

está sujeito a uma grande variabilidade quanto à remuneração salarial, tendendo estes a 

ser mais baixos, mais variáveis e mais imprevisíveis do que numa situação normal, 

podendo haver a possibilidade da remuneração não conseguir corresponder às 

necessidades pessoais do trabalhador, algo que se acentua pelo modo de funcionamento 

dos mercados de crédito pois, segundo o mesmo, “as pessoas com rendimentos precários, 

especialmente se passam a vida a mudar de emprego, todos eles de curto prazo e com 

remuneração baixa, e são obrigadas a lidar com as complexidades hostis do sistema de 

apoio social, facilmente são arrastadas para uma situação de dívida crónica” (Standing, 

2011, pp.89-90), algo que poderá estar também relacionado com a dificuldade de acesso 

a crédito para o desenvolvimento da sua atividade21. Isto remete, tal como já referido, ao 

facto do trabalho em si, assim como o sucesso do produto, ser altamente imprevisível. 

Esta imprevisibilidade obriga a uma organização do trabalho em torno de objetivos, e a 

uma avaliação do valor do trabalho através do output de cada trabalhador (no que diz 

respeito a recompensas não acordadas no contrato de trabalho, ou seja, bónus, por 

exemplo)22. 

No caso dos trabalhadores precários em que a sua condição não é sua opção, para 

além das dificuldades enumeradas no caso anterior, vemos que estes são geralmente 

profissionais com contratos a curto prazo (a termo), que são constantemente renovados, 

e, em situações de maior carga de trabalho, recorrem a trabalho temporário e a regimes 

de freelance (Teipen, 2008, p.320; Deuze, et al., 2007, p.344). Esta questão pode ser 

relativizada quanto ao tamanho da empresa empregadora. De forma geral, e segundo o 

conceito de precariado, esta classe não sente que faz parte de uma comunidade solidária 

de trabalho devido à questão da passagem para outro projeto ser iminente, algo que 

intensifica a sensação de instrumentalidade e insegurança do seu trabalho. Contudo, no 

caso de empresas mais estabelecidas, o despedimento é ainda visto com alguma surpresa, 

o que parece indicar haver aqui uma associação entre segurança e estabilidade do trabalho 

e grandes empresas criadoras de videojogos. 

Relativamente a problemas associados à flexibilidade em termos de horas de trabalho, 

esta autora adianta que, no que toca ao recurso a horas extra, estas muitas vezes não são 

 
21 Como mencionado no capítulo 2. 
22 Tema aprofundado em 3.3. 
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reguladas formalmente (Teipen, 2008, p.323). Isto poderá estar a indicar o crunch que, 

tal como Legault et al (2012; 2015; 2017) afirmam, é muitas vezes usado como um 

instrumento de flexibilização de trabalho e, a sua natureza (como essencial e parte 

integrante da profissão) manipulada pelos empregadores de forma a não ser algo 

diretamente imposto por eles, mas sim pelos trabalhadores a si mesmos, o que permite 

aos empregadores não contabilizar estas horas (o que não quer dizer que todos o façam). 

Teipen (2008) adianta ainda que, dadas as condições precárias de trabalho e de 

insegurança do trabalho que existem dentro desta indústria, a atração para esta profissão 

advém de uma motivação subjacente existente na subcultura gamer, subcultura à qual, tal 

como já mencionado, a maioria destes trabalhadores pertence, e numa tentativa de 

profissionalização de um hobby (Teipen, 2008, pp.323-324). 

Apesar desta diferenciação entre profissionais em condição precária por opção própria 

ou não, deve ter-se em conta que, segundo Standing (2011), um trabalhador deve ser 

considerado precário apenas na condição que a construção de uma carreira e uma 

identidade profissional é posta em causa pela sua situação profissional (Standing, 2011, 

p.33). Neste caso, dado que o processo de project hopping é tido como algum inerente à 

profissão, a passagem por diversos projetos e por diversas empresas, nunca tendo um 

vínculo com uma única entidade, é a forma como estes profissionais constroem, por um 

lado, os seus portefólios e, por outro, a sua carreira profissional, sendo este um processo 

que deve ser tido como parte constituinte da identidade profissional em questão. 

 

É preciso ainda mencionar o peso da questão da existência ou não de uma intervenção 

por parte do Estado nacional no desenvolvimento desta área. Começando a análise através 

da realidade de outros países é possível encontrar um apoio consolidado, nomeadamente 

nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, França e Suécia sob a forma de 

incentivos fiscais e do aumento do emprego dentro deste tipo de indústrias (O’Donnell, 

2012b; Kerr, 2012; Sandqvist, 2012). É possível também identificar a influência do 

trabalho de entidades mediadoras no que diz respeito ao financiamento de empresas nesta 

área, sendo a sua atividade próxima dos governos nacionais ou regionais, de modo a 

desenvolver incentivos para os produtores de videojogos e agir como entidade 

representadora dos interesses dos desenvolvedores (O’Donnell, 2012b; Kerr, 2012). Estas 

entidades funcionam num âmbito nacional, regional ou internacional (O’Donnell, 2012b; 
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Kerr, 2012). No caso do Reino Unido, apesar da sua longa história de sucesso na produção 

de videojogos, o apoio governamental é tido como lacunar, apesar de ter já em marcha 

algumas parcerias internacionais para financiamento, nomeadamente em termos de 

mecanismos de apoio e de políticas específicas a esta indústria, o que poderá refletir um 

baixo interesse por parte deste, no que diz respeito a produções cujo público-alvo fosse o 

mercado internacional, no entanto, é de realçar que o tema dos videojogos apresenta-se 

como tópico de discussão séria nos círculos do governo, o que aponta para o facto deste 

país ter noção do peso que esta indústria altamente tecnológica tem no país (Kerr, 2012). 

Esta autora aponta também para a falta de mão-de-obra especializada dentro do país como 

uma consequência desta falta de interesse governamental (Kerr, 2012). As empresas, no 

caso do Reino Unido, respondem à falta de apoio com a sua transladação para países com 

custos de produção e de mão-de-obra mais baixos e políticas de apoio a este setor já 

vigentes, como a Europa de Leste. A autora adianta ainda que, dentro deste país, o fraco 

apoio estatal é colmatado, de certa forma, pelo forte apoio a nível dos media (Kerr, 2012). 

No caso Sueco, segundo Sandqvist, existe uma preocupação por parte do Estado em ser 

ativo dentro deste campo, através da implementação de estruturas de apoio à produção 

nacional e da discussão da possibilidade de reduções de impostos para estas empresas 

(Sandqvist, 2012). Apesar da margem de lucro desta indústria ser ainda bastante baixa 

neste país, é notável o interesse por parte do Estado em ajudar esta indústria a 

desenvolver-se, ao contrário do que se passa no caso inglês (Sandqvist, 2012).  

 No caso nacional é possível encontrar um misto dos casos enunciados por Kerr 

(2012) e Sandqvist (2012), no sentido em que estamos perante uma realidade pouco 

desenvolvida, como no caso sueco, e perante um Estado com uma perceção, 

conhecimento e interesse bastante baixos, como é possível identificar no caso do Reino 

Unido. Na Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 

(ENEI) de 2014, é possível identificar um dos objetivos do Estado para 2020 como sendo 

a aposta nos temas da “especialização científica, tecnológica e económica” (ENEI, 2014, 

p.5), dentro dos quais a questão dos jogos de vídeo que, sendo algo derivado de 

especialização científica e tecnológica se insere obrigatoriamente. Para além disto, o 

ENEI enumera 3 prioridades a atingir para esse mesmo ano, sendo elas: “1) obter um 

crescimento inteligente - desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na 

inovação; 2) e um crescimento sustentável - promover uma economia mais eficiente em 
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termos de utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva; 3) e também um 

crescimento inclusivo - fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que 

assegura a coesão social e territorial” (ENEI, 2014, p.8), em que o foco é identificado 

como a “liderança na tecnologia, inovação e competitividade económica, no espaço 

mundial” (ENEI, 2014, p.8). Isto significa que os videojogos, sendo eles um artefacto 

tecnológico e científico, baseado no conhecimento e na inovação tecnológicos e cujo 

principal público-alvo é o mercado internacional, se enquadraria perfeitamente nos 

objetivos de desenvolvimento deste plano. Contudo, esta é uma área que, apesar de cobrir 

a grande maioria destes interesses, é tido por este mesmo plano como uma prioridade 

baixa (ENEI, 2014).  

 Segundo Castells (2013), o interesse e a intervenção do Estado nos diferentes 

setores da economia explicam o crescimento económico e o ritmo de desenvolvimento 

das mesmas, tal como é possível deduzir do seguinte excerto: 

“Firms and nations (…) are the actual agents of economic growth. 

(…) political institutions, (…) will be oriented, in the economic 

realm, toward maximizing the competitiveness of their constituent 

economies. Profitability and the competitiveness are the actual 

determinants of technological innovation and productivity growth” 

(Castells, 2013, p.94). 

Esta pode ser a razão pela qual, tal como visto em 3.1., a taxa de mortalidade 

destas empresas em Portugal é tão elevada, assim como poderá servir para explicar o fraco 

investimento de empresas privadas nestes negócios, a elevada dificuldade e baixa oferta 

em termos de acesso a financiamentos públicos e a questão da dificuldade em conseguir 

crédito bancário para este negócio. Isto pode ser uma especificidade dos interesses 

económicos nacionais, afirmação esta que pode ser corroborada com as afirmações do 

ENEI 2020, que mostra uma grande preocupação e interesse em questões da indústria 

tecnológica (em termos de tecnologia mecânica e industrial) e questões ecológicas, e um 

baixo interesse em desenvolver questões relacionadas com o setor das indústrias criativas, 

onde o Estado insere o setor dos videojogos (ENEI, 2014). 

 No Livro Verde da Sociedade de Informação em Portugal, de 1997, é possível ver 

que as tecnologias de informação e comunicação eram identificadas como uma prioridade 

de desenvolvimento, devido à sua enorme capacidade de movimentação de capital a nível 

mundial: “A generalização do digital como tecnologia de codificação e comunicação da 
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informação gera novas economias de escala, redefinindo sectores económicos e criando 

convergências que permitem fazer face aos elevadíssimos custos de reconversão 

tecnológica” (Portugal, 1997, p.82). Nesta altura, o investimento nas tecnologias era visto 

como pouco viável devido à enorme barreira de entrada no mercado global, criada pelas 

empresas mais estabelecidas. Contudo, esta entrada, continuava a ser vista como algo de 

extrema importância para o país, devido à potencialização da globalização da cultura 

nacional e da qualidade das produções nacionais: “Reconhecendo que as potencialidades 

oferecidas aos nossos produtos no sector do audiovisual parecem não ser elevadas, em 

resultado da forte hegemonia de indústrias internacionais, da dimensão do mercado e 

ainda das barreiras linguísticas e culturais que dificultam a circulação a uma escala 

alargada, a adopção de uma estratégia nacional para o sector do audiovisual reveste-se de 

grande importância para o desenvolvimento da sociedade da informação” (Portugal, 

1997, p.82). 

 

3.3.  “Crunch”: flexibilidade laboral sob a forma de horas extras e 

discriminação de recompensas 

A flexibilidade de horários, nomeadamente a existência de horas extras, é uma 

questão central para o estudo da identidade profissional dos trabalhadores desta indústria. 

Nesta, as horas-extra são chamadas de “crunch” e são períodos que podem variar 

conforme a sua frequência – consoante a necessidade ao longo do projeto -, a sua 

intensidade – entre 45 a 90 horas de trabalho por semana – e a sua duração – que pode 

variar entre algumas semanas ou meses de cada vez - (Legault e Weststar, 2017, p.12). 

Estes períodos de crunch, devido à inexistência de regras que limitem o seu recurso, e ao 

facto de não haver quaisquer garantias de remuneração e serem considerados uma forma 

de horas-extra, são chamados pelas autoras acima referenciadas de “unlimited, unpaid 

overtime” ou UUO. O UUO é uma fonte de dessatisfação que resulta num ritmo de 

trabalho demasiado intenso, com repercussões na vida privada dos trabalhadores, assim 

como no aumento da probabilidade de complicações de saúde dos mesmos, como é o caso 

de burnout, stress, intoxicações e distúrbios musculoesqueléticos (Legault e Weststar, 

2015, pp.204, 208; 2017, p.18). 

É possível identificar 2 perspetivas dentro das quais estes períodos de crunch podem 

ser interpretados, perspetivas estas que enformam a identidade profissional destes 
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trabalhadores: resultado de uma má gestão do tempo, relacionado com o aumento da 

complexidade desta atividade; uma parte natural e esperada do processo de trabalho 

(Legault e Weststar, 2017, pp.6, 14-15). 

Existe, no entanto, uma terceira perspetiva, que normalmente estes trabalhadores não 

consideram: a de dar um nome a estes períodos de horas extraordinárias de trabalho, de 

forma a que os trabalhadores não as associem a questões de direitos laborais ou de 

compensações monetárias, mas sim a uma característica identitária da sua profissão 

(Legault e Weststar, 2015, pp.208-209). 

Por outro lado, é de ressalvar que esta é uma profissão que se caracteriza mais por 

uma forma de trabalho baseada em projetos do que propriamente sobre conhecimento 

(Legault e Weststar, 2017, p.22). Isto é permitido pela questão da flexibilidade de horários 

de trabalho, o que significa que o dia de trabalho se rege pelo tempo necessário para 

completar uma tarefa. É dentro desta característica que se pode encontrar aquilo a que 

estes trabalhadores chamam de crunch planeado23, que pode ser completamente evitado, 

mas é negociado consoante condições de orçamento, e tempo limitados e de altas 

necessidades e interesses dos clientes, entre os diferentes estúdios e as editoras (Legault 

e Weststar, 2017, pp.22-23).  

Tendo em conta a primeira perspetiva, os períodos de crunch podem ser interpretados 

como uma necessidade, advinda de uma constante e cada vez maior complexificação e 

intensificação do trabalho associado. Segundo alguns autores, esta perspetiva associa-se 

também ao aumento de oferta especializada de mão-de-obra no mercado de trabalho 

global, pelo que veem estes períodos como uma oportunidade de obter mais e melhores 

avaliações de performance no trabalho (Legault e Ouellet, 2012, p.7). Ao mesmo tempo, 

estas oportunidades transformam-se em pressão derivada do alto nível de competitividade 

dentro do próprio mercado laboral: horas de crunch transformam-se em condição para 

estes trabalhadores se manterem competitivos, atualizarem os seus conhecimentos e 

acumularem experiências, assim como condição para manter o seu emprego (Legault e 

Ouellet, 2012, pp.7, 16). 

Esta primeira perspetiva mostra que é uma questão recente e cada vez mais necessária 

devido à constante evolução das tecnologias, que levam à complexificação da produção 

destes artefactos, o que necessita cada vez mais de um maior investimento, tanto em 

 
23 Esta forma de crunch poderá inserir-se na terceira perspetiva, atrás enumerada. 
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termos de capital económico, como social e até cultural, por parte da produção dos 

mesmos. Contudo, a adesão a estes períodos intensivos de trabalho traz a si atrelados 

outros significados, como é o caso da pressão sentida pelos trabalhadores, tanto em termos 

de cargas horárias e laborais, como em termos de competitividade entre pares. Contudo, 

a segunda perspetiva vem argumentar algo diferente: vem dizer que este tempo extra de 

trabalho é mais uma parte do processo normal de produção de videojogos. Ora, esta 

perspetiva parece querer mostrar que o recurso a períodos de crunch é uma característica 

fundamental da mesma, quase como se uma fosse condição da outra, independentemente 

do desenvolvimento económico deste setor ao longo do tempo. 

Para definir esta segunda perspetiva é necessário ir mais a fundo sobre o que 

realmente significam estes períodos de crunch, assim como sobre as causas e 

consequências que justificam o seu recurso, tanto por parte da gestão, como por iniciativa 

do próprio trabalhador. Como já foi dito anteriormente, os períodos intensivos de horas-

extra de trabalho têm consequências negativas na vida privada dos trabalhadores, assim 

como na saúde dos mesmos. Estas consequências são contrapostas relativamente, tal 

como também foi já explorado, à pressão gerada pelo ambiente de alta competitividade 

dentro do mercado laboral do setor. Isto leva a uma necessidade constante de atualização 

de conhecimentos e competências, de acumulação de experiências e, também, à forma 

como o enraizamento destes períodos na cultura e identidade desta profissão os torna 

inevitáveis para qualquer trabalhador deste setor. Isto significa que a manutenção dos 

empregos neste setor depende de um enviesamento constante face ao equilíbrio entre 

trabalho e vida privada. Este desequilíbrio, no entanto, apesar de voluntário e esperado, 

não é planeado. Esta é uma característica que se pode realçar destes períodos – a sua 

imprevisibilidade. Esta resume-se, então, à forma como estes trabalhadores são 

convidados para fazer parte do crunch. Derivado da flexibilidade contratual em termos 

de horários de trabalho, o tempo fora deste deixa de ser tido como tempo que poderia ser 

utilizado em caso de emergência e é, em vez disso, tido como um tempo de reserva a que 

a gestão pode recorrer sempre que se justifique ou, por outras palavras, de modo a 

assegurar que qualquer tipo de mudanças ao ou requisitos do projeto sejam respeitados e 

entregues dentro dos prazos estabelecidos, algo que, caso contrário, tem também um 

grave impacto na reputação dos empregadores (Legault e Weststar, 2017, pp.17-18; 

Legault e Ouellet, 2012, p.18). Para além disto, existe também a perspetiva dos 
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trabalhadores deste setor, que, independentemente da sua pertença à área da gestão ou da 

produção propriamente dita, defendem, segundo O’Donnell (2014), noções de 

meritocracia, que se traduzem no argumento de que a reputação da sua performance e as 

suas compensações estão diretamente relacionadas com as suas competências e 

conhecimentos. Deste modo, “If you crunch it is because you did something wrong. And 

if you object to crunching, you shouldn’t be in the game industry.” (O’Donnell, 2014, 

p.151), significando que apesar de necessário é tido como voluntário, corroborando assim 

a questão do “voluntário, mas esperado”, levantado por Legault e Weststar (2017, p.15; 

2015, p.208), e utilizado para identificar esta segunda perspetiva. É possível levar esta 

questão ainda mais longe ao explorar a questão da reputação e como esta se relaciona 

com estes períodos intensivos de trabalho. Existe um elevado grau de importância 

relacionado à reputação destes trabalhadores. Isto deve-se, em principal instância, à 

questão do capital social se identificar como a principal forma utilizada por estes 

profissionais em integrar diferentes projetos e, em segundo lugar, ao facto de esta ser 

também medida através dos portefólios dos trabalhadores (Legault e Ouellet, 2012, pp.8, 

15; O’Donnell, 2014, p.143). Segundo alguns autores, as questões relacionadas com a 

reputação dos trabalhadores podem ser interpretadas como mecanismos de controlo, 

substituindo qualquer controlo por uma autoridade, acionados por esta indústria devido 

às suas características altamente flexíveis, e postas em prática pelos próprios 

trabalhadores, numa lógica de autocontrolo e controlo de pares, sob o pretexto de um 

trabalho autónomo e independente (Legault e Ouellet, 2012, p.8). A imprevisibilidade 

vem misturar-se com a questão da reputação, no sentido em que, nesta profissão, é 

oferecida a possibilidade de flextime, que transporta consigo a ilusão de que o trabalho 

destes profissionais tem um elevado grau de autonomia e independência (Legault e 

Weststar, 2017, pp.17-18). Esta ilusão serve também como condicionante para a adesão 

a períodos voluntários de crunch, de modo a obter melhores avaliações de desempenho, 

pintando o retrato do trabalhador enquanto responsável, contribuindo, também, para o 

alargamento deste ciclo de trabalho intensivo. Este esforço é recompensado através da 

abertura à mobilidade horizontal24 e vertical25 dentro do setor, assim como a outras 

 
24 Medido pela capacidade do trabalhador em conseguir integrar outros projetos 
25 Medido pela capacidade de adesão do trabalhador a posições mais altas e a projetos maiores, por outras 

palavras a possibilidade de se tornarem produtores high-profile e de trabalharem em projetos do mesmo 

nível. 
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recompensas26, como o aumento salarial e avaliações positivas de trabalho, havendo uma 

relação estreita entre a possibilidade de mobilidade dentro do setor e a adesão a estes 

períodos de trabalho (Legault e Ouellet, 2012, p.19-20). 

Por outro lado, relembrando a vertente voluntária da adesão a estes períodos de 

trabalho, a sua recusa é recompensada com o aumento da dificuldade de integração 

noutros trabalhos e projetos, barrando não apenas a sua capacidade de mobilidade 

horizontal, mas também a vertical, impossibilitando a entrada destes trabalhadores em 

projetos e estúdios tidos como high-profile, independentemente do output do seu trabalho, 

vindo novamente corroborar a expressão “voluntário mas esperado” (Legault e Weststar, 

2017, p.15; Legault e Ouellet, 2012, p.19; Legault e Weststar, 2015, p.209). 

Mas a escolha relativamente à adesão ao crunch não é meramente calculada tendo 

em conta o equilíbrio entre o trabalho e a vida privada do profissional, nem apenas tendo 

em conta a mobilidade do mesmo dentro do setor. O sistema de recompensas em vigor 

neste setor é composto por mais variáveis. Uma já mencionada é a questão da creditação 

dos profissionais nos projetos em que trabalham. Segundo O’Donnell (2014), o direito à 

creditação destes trabalhadores pode ser negociado entre as empresas e os seus clientes 

com o intuito de conseguir uma maior compensação monetária (2014, p.144). Isto 

significa que poderá existir a necessidade de, principalmente empresas e estúdios mais 

recentes, negociar entre assegurar compensações monetárias aos trabalhadores ou 

assegurar a creditação e aumento do portefólio dos mesmos e do estúdio responsável pelo 

trabalho. Os produtores designados anteriormente de high-profile têm também aqui um 

certo tratamento diferenciado. Ao pertencerem à elite desta classe trabalhadora, para além 

da diminuição da necessidade de recurso a períodos de crunch e da posse de um alto nível 

de reputação no interior da indústria, estes indivíduos beneficiam também do estatuto de 

“designer personalities” (Deuze, et al., 2007, p.336), em que o seu nome se transforma 

numa associação instantânea às suas produções, tal e qual se passa no campo 

cinematográfico, quando se refere a filmes de autor (Deuze, et al., 2007, p.336). Apesar 

da existência de entidades cujo objetivo de trabalho revolve em torno da estandardização 

dos processos de creditação, este problema tem-se tornado bastante premente, mais ainda 

 
26 Estas “outras recompensas” podem, em casos extremos, como o de produtores high-profile ser entendidos 

como uma inexistência de necessidade de aderir a períodos de crunch, devido a uma diminuída necessidade 

de recorrer a tal como uma forma de preservar o seu emprego ou aumentar a sua reputação (Legault e 

Ouellet, 2012, p.11). 
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em anos mais recentes, associado à já mencionada complexificação destas produções e 

ao aumento do número de pessoas necessárias para levar a cabo cada projeto, assim como 

o aumento do recurso ao outsourcing de determinadas componentes destes projetos. Para 

além disso, estas duas variáveis vieram tornar mais difícil a distinção dos papéis dos 

trabalhadores dentro das equipas de trabalho, dos estúdios que os contratam e das 

empresas às quais estes estúdios pertencem, tal como o seguinte excerto de O’Donnell 

(2014) ilustra: 

“As development teams grow bigger and outsourcing becomes more 

prevalent, the informal crediting procedures used become increasingly 

insufficient to describe each developer’s exact role within the development 

process. Additionally, the non-standard naming procedures for job titles 

that have thus far characterized the free spirit of the gaming industry have 

now become a liability for those who wish to prove their skills when 

moving from one company to another.” (O’Donnell, 2014, p.144). 

Uma outra variável a ter em conta é a relativa à compensação monetária. Esta, 

contudo, é muitas vezes ignorada pelos empregadores devido ao facto destes 

trabalhadores estarem pouco ou nada informados sobre as leis laborais no seu país, 

possibilitando o recurso dos empregadores a ‘atalhos’ legais, que lhes permitem 

estabelecer períodos de crunch sem obrigações compensatórias no final do mesmo. Por 

vezes, a compensação monetária é feita sob a forma de bónus. Contudo, esta forma de 

compensação está sujeita não à performance do trabalhador, mas sim à performance do 

produto no mercado, sendo que apenas são distribuídos bónus (proporcionais ao sucesso 

do jogo e às avaliações dos empregadores) que obtiveram sucesso comercial, caso 

contrário, os trabalhadores não recebem qualquer tipo de compensação monetária 

(Legault e Ouellet, 2012, p.14-15). 

Para Legault e Ouellet (2012), esta questão é uma das principais para permitir uma 

melhor compreensão tanto da identidade profissional destes indivíduos, como da forma 

como esta indústria opera. Segundo as mesmas, a atribuição de compensações monetárias 

através de um bónus proporcional ao sucesso de vendas do jogo é utilizada em detrimento 

de uma atribuição de capital baseada no desempenho dos trabalhadores pois, 

simplesmente, a avaliação do sucesso de mercado do jogo é mais fácil de fazer do que 

uma avaliação do output de cada um dos seus trabalhadores (Legault e Ouellet, 2012, 

p.10) 
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Finalmente, não se devem esquecer outras formas de compensação acionadas por 

este sistema de recompensas, nomeadamente aumentos salariais e a atribuição de tempos-

livres27 ou férias, sendo estas últimas bastante utilizadas como recompensa no fim dos 

períodos de crunch (Legault e Weststar, 2017, p.19; Legault e Ouellet, 2012, p.13). 

 Assim, é possível identificar as seguintes variáveis deste sistema de recompensas: 

Tabela 3 – Composição do Sistema de recompensas 

 

Sistema de Recompensas 

1. Mobilidade horizontal; 

2. Mobilidade vertical; 

3. Preservação do emprego; 

4. Avaliações positivas de trabalho; 

5. Aumentos salariais; 

6. Atribuição de tempos-livres/férias; 

7. Inserção numa rede de pares; 

8. Aumento do portefólio/creditação. 

Fonte: autor 

 

Depois de identificadas estas variáveis, constituintes do sistema de recompensas em 

vigor neste setor laboral, é possível construir um esquema, em forma de balança, que se 

lê da seguinte forma: necessidade de crunch consoante o nível de reputação do 

trabalhador na indústria e nível de recompensas consoante a reputação do mesmo28. 

Do mesmo modo, e num sentido inverso, a recusa do crunch também carrega uma 

bagagem de significados dentro da indústria. Tal como já referido, a recusa pode colocar 

em causa a questão da meritocracia, defendida não apenas pelos empregadores, mas 

também pelos próprios trabalhadores deste setor, culminando numa lógica de que a 

ausência desta equivale a um desprovimento de valor do trabalhador em causa, pelo que 

não merece trabalhar na indústria, independentemente dos seus conhecimentos e 

competências29. De forma equivalente, esta recusa mancha a reputação dos trabalhadores, 

tal como a mancha o recurso a ações legais relativamente às formas de compensação a 

que o trabalhador tem direito (Legault e Ouellet, 2012, p.18). Isto é um problema que 

surge também no caso da mobilização no sentido da sindicalização deste grupo laboral 

que, num cenário mais positivo, serviria para resolver problemas que a adesão ou não a 

estes períodos de crunch pode levantar. Contudo, e tal como já foi mencionado, a maioria 

 
27 É de destacar que esta atribuição de tempo-livre, tal como as autoras referem, não é proporcional ao 

tempo investido no período de crunch. 
28 Ver anexo 4 
29 Novamente, é de relembrar que existem exceções, como é o caso dos produtores high-profile. 
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dos trabalhadores não está informada sobre os seus direitos laborais, pelo que temem ser 

prejudicados a nível profissional30 caso se identifiquem publicamente como defensores 

de um movimento sindical (Legault e Weststar, 2015, p.2015). 

No que diz respeito à terceira perspetiva, pode remeter-se à questão da legalidade, um 

pouco já explorada neste subcapítulo, em que o facto destes trabalhadores não serem 

versados em conhecimentos legais, mais propriamente relacionados com os seus direitos 

laborais, permite que as práticas legais acionadas pelos seus empregadores sejam, na sua 

origem, ambíguas (Legault e Weststar, 2015, p.208). Isto dá-se, nomeadamente na forma 

como são tratadas e contabilizadas, no sentido em que, por exemplo, tal como Legault e 

Weststar (2015) identificaram, que o termo “crunch” surge de forma a evitar discussões 

em torno do tema das compensações, servindo-se da expressão já explorada do 

“voluntário mas esperado” (Legault e Weststar, 2017, p.15), no sentido em que os 

trabalhadores associam o termo a uma etapa natural e esperada do processo de criação e 

produção de jogos de vídeo, alternativamente ao facto de, na verdade, ser apenas uma 

outra designação para as horas extra de trabalho oferecidas por estes trabalhadores aos 

seus empregadores (Legault e Weststar, 2015, p. 208). Por outro lado, existem ainda 

casos, identificados pelas mesmas autoras, em que estes tempos de trabalho fora de 

horário laboral tal como contratualizado não são contabilizados, vindo novamente 

mostrar como os períodos de crunch são tidos como voluntários pelos trabalhadores e 

manipulados, por outro lado, em benefício dos interesses dos empregadores (Legault e 

Weststar, 2015, p.208).  

É também de destacar que, quanto ao recurso do crunch como um instrumento de 

flexibilidade laboral, existe preocupação por parte de algumas empresas e equipas de 

gestão em perceber e encontrar formas para tornar o processo de criação de videojogos 

mais eficiente. Alguns profissionais fazem-no através da aplicação de softwares 

dedicados a estas tarefas, como é o caso do “Agile” e do “Scrum” (O’Donnell, 2014, 

p.139), lutando contra a conceção já estabelecida de que o processo criativo destes 

artefactos digitais é inerentemente “diferente e ingovernável”, havendo mesmo a 

 
30 Dentro disto é possível identificar a totalidade das variáveis constituintes do sistema de recompensas, 

atrás mencionadas, sendo elas, novamente, a capacidade de mobilidade horizontal e vertical do trabalhador, 

a sua capacidade de preservação do seu emprego atual, assim como a sua capacidade de acesso a outros 

projetos, o acesso a avaliações positivas sobre o seu trabalho, o aumento da probabilidade de ser alvo de 

um aumento salarial, a atribuição de tempos-livres ou férias após períodos intensos de trabalho, a inserção 

numa rede de pares e, por fim, a questão da creditação e do aumento do portefólio do trabalhador. 
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perspetiva de que a utilização deste instrumento de flexibilidade de trabalho prejudica o 

processo de produção (O’Donnell, 2014, p.139; Legault e Weststar, 2015, p.209-210). 

Finalmente, é possível identificar uma outra forma de gestão dos tempos de crunch. 

Esta resume-se a uma luta de interesses que pode ser identificada nos períodos de 

lançamento de consolas de jogos de próxima geração (next generation ou next gen 

consoles), em que existem ainda poucos títulos compatíveis com as novas tecnologias, 

mas existe uma grande necessidade e procura por parte dos produtores deste tipo de 

hardware, que culmina numa negociação onde a vantagem se encontra do lado dos 

criadores de videojogos, através da utilização do argumento de que quanto menor a 

pressão para terminar o projeto, maior a eficiência dos trabalhadores31 (Deuze et al. 2007, 

p.341). 

 

3.4.  Redes Sociais e a Cultura do Segredo 

Até agora, temos visto como a questão das redes sociais é importante para a 

definição da identidade destes profissionais. É possível encontrar influências disto tanto 

no recrutamento, como na produção de videojogos, no alargamento dos seus portefólios, 

na forma como são remunerados e recompensados e na partilha de informações e 

experiências entre empresas e agentes. Apesar da questão das redes se mostrar transversal 

às diferentes componentes desta atividade, a sua importância para a construção de uma 

carreira é proporcional à dificuldade sentida por estes profissionais em estabelecer redes 

sociais entre si e outros profissionais, empresas ou agentes. Esta dificuldade dá espaço 

para que aquilo a que O’Donnell (2014) apelida de «cultura do segredo» se forme. 

Segundo este, a cultura do segredo forma-se em torno das competências necessárias para 

se fazer parte desta indústria, pelo que, afirma, “to find out how to make games, 

developers must make games” (O’Donnell, 2014, p.145), ou seja, para poderem provar 

que merecem começar a trabalhar na indústria, é preciso que trabalhem na indústria. Isto 

vai de acordo com a questão da meritocracia32 e dá uma razão de ser aos MODers e sua 

 
31 Esta negociação funciona, pois, num período crítico em que a quantidade de títulos para consolas de 

próxima geração é escassa, os produtores dessas mesmas consolas necessitam da segurança de que os seus 

títulos de lançamento são apetecíveis e de boa qualidade, de modo a atrair a maior quantidade de potenciais 

compradores possível. Isto poderá estar também relacionado com a questão elaborada no capítulo 2, em 

que é mencionado que a construção destas consolas de videojogos é muito mais dispendiosa do que o seu 

preço de venda, pelo que o custo de produção das mesmas é reembolsado através das vendas de títulos para 

as mesmas. 
32 Questão mencionada em 3.2. 
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passagem e recrutamento para a indústria, contribuindo para a nebulosidade que envolve 

a definição da identidade destes profissionais33. Mas esta cultura do segredo caracteriza-

se por mais do que uma dificuldade em partilhar informações com outsiders. O’Donnell 

(2014) identifica também um fechamento de redes sociais dentro da própria indústria, 

isolando-se da realidade e criando uma espécie de cultura específica a cada ator-rede, em 

que o principal agente dentro desta é a corporação34. Deste modo, as empresas de 

videojogos tendem a fechar o seu ambiente ao exterior. Assim, cada empresa funciona de 

forma diferente da seguinte, pelo que se pode referir a estas empresas/corporações como 

um sistema fechado, com fortes dispositivos protetores internos, de modo a promover o 

seu estado de homeostase. O principal dispositivo protetor desta homeostase é, segundo 

O’Donnell (2014) a transformação de relações sociais e de trabalho dentro da indústria 

em rituais opacos, de forma a protegerem os insiders de influências de outsiders. 

Conforme se pode ver na tabela 435, dentro deste podem ser identificados mais 3. 

Uma consequência destes dispositivos é que, ao mesmo tempo que o 

estabelecimento de contactos é extremamente necessário para o trabalho nesta indústria, 

a própria indústria incentiva o fechamento dos seus sistemas36. Neste caso, o estado de 

homeostase conseguido por estas empresas parece estar muito perto de um caso de 

decadência (ou entropia), o que, em muitos casos, é uma margem que se revela muito 

frágil. 

O fechamento trazido pelos fortes dispositivos protetores internos destas empresas 

leva, eventualmente, à transposição da margem entre homeostase para o de decadência. 

Isto significa que, tal como menciona O’Donnell (2014), numa perspetiva a longo prazo, 

estes modos de funcionamento levarão a uma fraca viabilidade desta profissão. Contudo, 

verifica-se no quadro anterior que esta indústria tem os seus próprios mecanismos 

internos para fazer frente a esta situação, não abrindo mão do secretismo que opera dentro 

da mesma. Deste modo, tanto a questão da sustentabilidade da indústria, como a 

manutenção da frágil barreira entre o estado de homeostase e o de decadência são 

respondidas pelo acionamento de mecanismos internos da indústria, que tomam a forma 

 
33 Nebulosidade esta que também se pode considerar como uma característica identitária da profissão, tal 

como visto em 3.1. 
34 Composto pelos seus agentes, tecnologias e empresas específicas, numa lógica de conglomerado, tal 

como já referido em 3.1. 
35 Ver anexo 5 
36 Ou subsistemas/ empresas ou estúdios 
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de aquisições e de encurtamento de carreiras, assim como recrutamento de trabalhadores 

inexperientes e com os seus próprios rituais de trabalho. 

Estes mecanismos de defesa dão, portanto, origem a leituras erradas sobre esta 

indústria, seus profissionais e natureza do seu trabalho, que se revelam sob a forma de 

mitos largamente aceites pela cultura dominante e que, em alguns casos, funcionam como 

forma de atração de novos profissionais37. 

É interessante voltar à questão mencionada em 3.1. da aquisição de empresas mais 

pequenas e de estúdios independentes por empresas mais estabelecidas, como forma de 

gestão dos riscos e de atualização da informação partilhada dentro da sua rede. Tal como 

já especificado, a aquisição de pequenas empresas é ditada pela necessidade de renovação 

da indústria sem que esta se abra demasiado, mantendo a ilusão e o secretismo das suas 

estruturas e mecanismos dos outsiders. Tal como mencionado, o alargamento das redes 

destas empresas, surge com a necessidade de inovar e atualizar as informações que 

circulam dentro da Rede estabelecida por essa mesma empresa, através dos seus processos 

sucessivos de aquisição de outras empresas mais pequenas, através do poder dos laços 

fracos de Grannoveter que, rapidamente, se transformam em laços fortes e perdem a sua 

capacidade inovadora dentro da mesma rede. Contudo, tal como diz Castells (2013), as 

redes também funcionam como gatekeepers, ao restringir oportunidades ao seu interior, 

dificultando e diminuindo a capacidade de sobrevivência das empresas que não 

pertençam a uma rede (Castells, 2013, p.187). Isto significa que, com o avanço e 

complexificação tecnológicos, barreiras à produção de videojogos por empresas e 

criadores independentes são cada vez mais difíceis de ultrapassar devido à sua posição 

periférica quanto às redes já estabelecidas, atribuindo cada vez mais poder e controlo às 

mãos destas corporações (Deuze, et al, 2007, p.342). Neste sentido, são as redes e não as 

empresas que são tidas como a força motriz das corporações, transformando-as naquilo a 

que Castells chama de “network enterprise” (Castells, 2013, p.187). Deste modo, quando 

as redes se expandem, o seu crescimento torna-se exponencial, adquirindo um custo de 

manutenção diretamente proporcional a esse mesmo crescimento, por um lado, e, por 

outro, proporciona às empresas benefícios também estes proporcionais ao tamanho das 

suas redes (Castells, 2013, p.71). Este fenómeno pode ser traduzido para a realidade da 

indústria dos jogos de vídeo da forma visível na figura 1. 

 
37 Ver anexo 9 para tabela com os mitos mais comuns. 
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Neste sentido, tal como se pode ver no esquema, a empresa-mãe (ou a empresa 

original) que vai dar origem, através dos processos descritos na tabela anterior, a um 

conglomerado e a uma rede de relações fechada, é o nódulo central. Isto, pois possibilita 

a partilha de informação entre as demais empresas, através dos seus processos sucessivos 

de aquisições. Dá origem a um ambiente fechado, que não partilha informação com outros 

ambientes. Isto significa que a inovação38 leva a um processo de assimilação, no sentido 

em que a sua aquisição obriga a que estas empresas se adaptem às exigências e ao 

fechamento do nódulo central, fazendo com que estas empresas se assemelhem ao resto 

das empresas da rede.  

Figura 1: Visualização de um conglomerado e ambiente e relações formadas pela Empresa Mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Tal como no esquema, as empresas (ou conglomerados) formam uma espécie de 

sistema quase fechado, dentro do qual se pode identificar uma rede de relações, assim 

como fracos contactos com o exterior desse mesmo sistema. Em termos gerais, a rede a 

que um indivíduo tem acesso, dentro da indústria dos videojogos, é a rede constituída 

pelos processos de aquisição da sua empresa mãe, que vai aumentar ou diminuir a 

dimensão do seu conglomerado e, logo, da sua rede. Isto significa que, pela lógica 

enunciada por Castells (2013), a indústria dos videojogos adotou uma estratégia que, para 

além de isoladora, colhe poucos benefícios em termos económicos e de conhecimento, ao 

limitar a sua rede. Deste modo, estas empresas não conseguem aumentar, 

exponencialmente, a sua rede, nem o seu número de contactos, pelo que o seu crescimento 

(das empresas) não se dá em processos graduais, mas sim em processos 

 
38 Conseguida através de processos de aquisição. 
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episódicos/pontuais de aquisição de outras empresas mais pequenas, tal como a questão 

do aumento dos custos.  

Como foi dito em 3.1., a exclusão destas redes diminui a disponibilização de 

oportunidades e de recursos, sejam estes sob a forma de mão-de-obra especializada, 

recursos económicos, temporais ou até mesmo o acesso a tecnologias mais recentes, tal 

como argumenta O’Donnell (2014). Isto é um pouco paradoxal quando contraposto com 

a questão da inovação, na qual as dificuldades permitem e incentivam a inovação 

tecnológica, mas é também necessário ter em conta que as inovações e os avanços 

tecnológicos requerem sempre uma atualização dos recursos tecnológicos para poderem 

ser utilizados. 

A razão de ser para todo este secretismo e fechamento está assente na questão do 

gatekeeping já mencionada ao longo desta dissertação. Tal como Castells (2013) 

argumenta, para além da flexibilidade que a inovação tecnológica e a construção de redes 

permitem, a transmissão de informação e oportunidades não são as únicas mercadorias 

do fluxo que estas estabelecem. É necessário ter em conta que o estabelecimento de redes 

serve também para controlar esses mesmos fluxos, os seus pontos de partida e, talvez 

mais importante ainda, os seus pontos de chegada, estabelecendo regras que beneficiam 

apenas os jogadores mais fortes. Mas o estabelecimento destas regras, conjugado com a 

questão da necessidade de pertença a uma rede, dão, indiretamente, origem a um outro 

fenómeno. O constante aumento da competitividade das empresas dentro do mercado 

internacional leva a que as diferentes empresas tentem aumentar a sua capacidade de 

competição. Contudo, como as empresas capazes de ditar as regras de competição dentro 

do mercado são as empresas mais estabelecidas (ou os gatekeepers originais), as regras 

estabelecidas serão aquelas às quais apenas elas podem responder. Deste modo, tal como 

Castells argumenta “enhancing competitiveness does usually have a Darwinian 

undercurrent, so that best business practices are generally rewarded in the marketplace, 

while laggard firms are phased out in an increasingly competitive world” (Castells, 2013, 

p.98). A questão aqui é que as grandes empresas não precisam de eliminar empresas mais 

pequenas. Por outras palavras, as empresas detentoras de altos níveis de capital (que lhes 

permite fazer frente às barreiras por elas próprias colocadas39) podem levar à falência as 

 
39 NDA’s, questões monetárias, acesso a DevKits/SDKs, acesso a recursos temporais e novas tecnologias. 
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empresas mal equipadas para lidar com estas situações. Neste caso, são eliminadas 

indiretamente pelas grandes empresas internacionais e já bem estabelecidas. 

Pode então ver-se como a pertença a uma rede é fundamental para o sucesso de 

uma empresa ou negócio. Isto traduz-se também para a realidade dos videojogos. 

Segundo Castells (2013), esta disposição sob a forma de rede é geograficamente 

transversal, mimetizando a globalidade do modelo económico contemporâneo, pelo que 

a posição geográfica e relativa nas redes tida por uma empresa é de extrema importância 

no que diz respeito à sua competitividade de mercado (Castells, 2013, p.123). Assim, esta 

estrutura abrange uma lógica de autoexpansão que se reproduz a si e à globalidade do 

modelo económico. Quanto mais eficiente a comunicação dentro dessas redes, mais 

eficazes serão essas mesmas empresas. Castells (2013) argumenta que a divisão 

internacional do trabalho se encontra, cada vez mais, dentro de um cenário intraempresas, 

ou intrarredes de empresas; cenário este que, tal como se tem vindo a explorar, é possível 

transpor para a realidade dos videojogos (O’Donnell, 2014, p.155). Esta transposição é 

feita através das estratégias de gatekeeping e de secretismo que, ainda dentro do 

pensamento de Castells (2013), atingem um estado de flexibilidade, dessas mesmas redes, 

que moldam o padrão global de produção e a forma que o mercado e a troca internacionais 

assumem, remetendo um pouco para a questão da falta de criatividade encontrada dentro 

da indústria40. É de ressalvar que esta flexibilidade, apesar do seu nome, apenas é benéfica 

para redes estabelecidas e para empresas e entidades que façam já parte dessas mesmas 

redes. No caso de empresas que estejam numa posição periférica, o acesso a recursos e 

informação dificulta-se e aumenta a sua predisposição para o colapso (O’Donnell, 2014, 

pp.155, 158). 

Esta flexibilidade é apenas conseguida quando a empresa se torna, em si, uma 

rede, dando origem ao conceito de “corporação horizontal” de Castells (Castells, 2013, 

p.176). Esta corporação horizontal ilustra uma imagem de uma corporação 

descentralizada, em que a sua estrutura interna se estende, neste caso, globalmente, 

permitindo-lhes um maior grau de autonomia. Estas redes funcionam de forma 

assimétrica, no entanto. Os poderes dentro da rede contêm assimetrias não apenas 

relativamente ao estatuto de cada elemento dentro da rede, mas principalmente quanto à 

influência que cada elemento dentro dessa mesma rede poderá ter, independentemente do 

 
40 Mencionado em 3.1. 
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seu estatuto dentro e fora da mesma. Neste sentido, vem corroborar a ideia de que as 

empresas estabelecidas necessitam, constantemente, de comprar pequenas empresas, de 

modo a fornecer à sua rede interna elementos que possibilitem a atualização e circulação 

de conhecimentos. Isto permite alimentar o seu processo de inovação, desenvolvimento 

e o seu peso competitivo nos mercados nacionais e internacionais, acabando estas 

empresas por funcionar numa espécie de intranet, em vez da 

internet/intraorganizacional41 que Castells defende. 

Uma outra questão importante a mencionar é a desta “network enterprise” 

(Castells, 2013, p.187) constituir um mercado cada vez mais global, transformando-se 

nos principais agentes económicos, em detrimento dos países per se (Castells, 2013, 

p.115). Isto poderá significar que, em vez das empresas nacionais permanecerem em 

território nacional, uma solução para uma melhor integração em redes internacionais 

poderá ser a sua deslocalização para um território que facilite a sua inserção e integração 

numa rede internacional. Isto iria afetar a massa trabalhadora, que, muito provavelmente, 

deixaria de ser de nacionalidade portuguesa. Mas o debate sobre a regionalização global 

da economia depende das perspetivas e decisões governamentais de cada país e de 

instituições públicas no que diz respeito às regras em vigor no mercado internacional e 

global, e o apoio que estas instituições e governos estão dispostos a dar às diferentes 

entidades cujos interesses representam (Castells, 2013, p.116). Sem um investimento por 

parte do Estado, os agentes económicos não conseguem chegar a uma condição de 

sucesso na sua tentativa de integração internacional, quer em mercados, quer em redes. 

Do mesmo modo, a produção nacional pode optar por 3 cenários diferentes: voltar-se para 

o mercado interno, para o externo ou uma mistura dos dois, implicando que as empresas 

nacionais necessitariam ou de criar as suas próprias redes dentro e fora do país, ou integrar 

redes internacionais pré-existentes. Contudo, tal como já mencionado, as empresas que 

tomam iniciativa e, logo, mais riscos, são as empresas menos estabelecidas. Isto traduz-

se também no caso de alargamento do negócio para novos mercados. Neste caso, e como 

argumenta O’Donnell (2014), as empresas mais estabelecidas esperam que os riscos 

sejam tomados pelas empresas mais pequenas, de modo a evitar a tomada destes. Esta  

 
41 Podendo esta ser considerada, nos casos em que uma empresa localizada num determinado território, 

comunica com uma outra, ou com um estúdio que, apesar de pertencer a essa rede, se situa em território 

internacional. 
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torna-se também uma razão que leva à aquisição de empresas mais pequenas por outras 

já mais estabelecidas. Estas aquisições, de pequenas empresas que têm uma maior 

capacidade de inovação, são alimentadas pela necessidade da rede criada pela empresa 

mãe em absorver novas informações; informações essas a que esta rede se fecha (por 

detrás de NDAs, por exemplo) e a que as novas empresas, mais recentes, através da 

experiência dos seus trabalhadores, tem acesso e que, ao integrar esta rede corporativa, 

irá partilhar com os diferentes elos que a compõem. Isto visa criar um ciclo vicioso, em 

que a necessidade de aquisição será sempre alimentada pela necessidade que a mesma 

rede tem em isolar-se de outras redes. Deste modo, e tal como Castells (2013) afirma, a 

cooperação e o estabelecimento de redes criam a possibilidade de partilhar custos, riscos 

e a atualização constante de informação. 

 É também importante mencionar que, funcionando estas empresas como 

gatekeepers ao defenderem-se através do estabelecimento de regras às quais apenas elas 

podem responder, estas mesmas empresas criam, artificialmente, nas empresas mais 

pequenas uma necessidade de integrar as suas redes de modo a poderem sobreviver e se 

tornarem mais competitivas. Isto leva a uma concentração quase oligopolística dentro 

desta indústria, muito à imagem daquilo que Castells (2013) identifica como uma 

tendência geral nos diferentes setores económicos. Esta distribuição oligopolística deriva 

da instalação de necessidades artificiais baseadas na falta de recursos42 destas pequenas 

empresas, que apenas podem ser colmatadas através do estabelecimento de uma aliança43 

com uma destas entidades mais fortes do mercado (Castells, 2013, pp.20-208). Nesta 

relação, pode identificar-se as empresas mais estabelecidas (e principais gatekeepers) 

como “switches” ou pontos de controlo das redes; os principais instrumentos de poder 

que agem como pontes de ligação dentro destas, numa lógica de dominação top-down 

(O’Donnell, 2014, pp.187; 221). 

 Há, contudo, uma mudança na questão do segredo, que está a surgir numa lógica 

de bottom-up, em que os desenvolvedores começam a abrir-se mais em relação à questão 

da partilha de instrumentos e de experiências com outros desenvolvedores ou pessoas que 

tenham interesse no tópico dos jogos de vídeo, apesar da pressão por parte das elites já 

identificadas para que isto não seja um comportamento que se imortalize dentro da 

 
42 Recursos estes identificados por Castells (2013) como sendo financeiros, tecnolóogicos e uma share de 

mercado. 
43 Sob a forma de aquisições. 
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indústria. O’Donnell (2014) argumenta que a partilha de ideias, instrumentos e práticas 

dentro da comunidade começa a tornar-se cada vez mais comum entre estúdios e 

desenvolvedores, através de fóruns, conferências e eventos, como o caso da GDC, que 

funcionam como uma espécie de «mercado negro» da informação, em que os 

desenvolvedores tentam, não quebrando os NDAs, explorar loop-holes que lhes permitam 

partilhar experiências e informações com outros produtores44 (O’Donnell, 2014, pp.206-

207). 

 

3.5. A feminização da indústria e discriminação ocupacional 

A criação de uma cultura maioritariamente masculina e juvenil em torno deste 

meio ajudou-o a vingar-se num mundo sempre em mudança e a amadurecer por um lado 

mas, por outro, esta cultura dos videojogos tornou-se uma limitação à integração de novos 

fatores no meio, como a possibilidade de fazer carreira dentro deste meio por parte de 

pessoas do género feminino, ou de outras minorias, devido aos preconceitos e estereótipos 

criados por e existentes dentro desta cultura exclusivista dos jogos de vídeo. 

O aparecimento deste tipo de divertimento interativo e em espaço familiar, cedo 

proclamou o protagonismo entre os aparelhos de entretenimento para toda a família,  

sendo apropriados pela demografia masculina, especialmente entre 1985 e 1995, período 

cujo público principal se constituía sobretudo de jovens rapazes com idades inferiores a 

18 anos (Krotoski, 2004, p.6). 

Podemos então perceber como surgiu a ideia comum nas sociedades atuais de que 

«videojogos são só para rapazes», visto que estes quase que dominaram a demografia dos 

consumidores deste tipo de produtos imediatamente após o seu surgimento, reproduzindo 

o estereótipo de que a tecnologia e a “mecanização e masculinização é universal” 

(Schouten, 2011, p.90). Esta ideia do senso comum favoreceu a construção de ideais 

societais sobre a identidade de género também no domínio dos jogos de vídeo, algo que 

deveria ser visto como uma forma de entretenimento familiar. Estas especificidades 

variam entre culturas, e de forma que pode ser considerado não malicioso, dado ser algo 

que se encontra já tão cristalizado nas mentes das pessoas. Mas os constructos societais 

de género influenciam como se apresenta tanto o produto como a atividade a um género, 

 
44 A isto pode relacionar-se a questão do work as play mencionado em 3.1., dentro da qual os 

desenvolvedores tentam perceber as estruturas subjacentes à indústria, de modo a explorá-las em 

benefício da questão de entreajuda. 
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contribuindo isto para reforçar o carácter exclusivista e desigualitário desta cultura. Isto 

deve-se à forma como as sociedades se encontram divididas de forma binária, dando 

origem ao que Schouten (2011) designa de dimorfismo sexual, assim como à organização 

social que este dimorfismo força, dando especificidades exclusivistas a cada um dos 

sexos, aplicando assim os respetivos estereótipos a cada um (Schouten, 2011, p. 29; 40-

41).  

 A cristalização destes constructos societais em volta do género está então presente 

e visível no meio lúdico, sendo exemplo disto os jogos de vídeo e a forma como estes são 

elaborados conforme a população-alvo que os produtores e editoras têm em mente. Isto 

leva ao enviesamento de conteúdos face ao género de jogo, pois certos conteúdos são 

mais comuns dentro de uns do que de outros, promovendo a distinção e exclusão (de certa 

forma) de género entre produções. Esta diferenciação contribui também para a formação 

e fortalecimento dos estereótipos relativos ao grupo hardcore gamer já mencionado, ao 

atribuir aos jogos casuais elementos femininos e aos jogos de high profile elementos 

masculinizados, seguindo então o raciocínio de Amâncio e Schouten, previamente 

enunciados, quase como regra entre a indústria. 

 Esta visão excessivamente simplificada e dicotomizada de género nas sociedades, 

mais especificamente nas sociedades ocidentais, funciona então como uma limitação em 

termos de papéis sociais, o que se reflete também para uma limitação no que diz respeito 

aos videojogos. 

A forma como os jogos são publicitados e vendidos a potenciais compradores é 

também um tópico cuja análise é bastante interessante para a discussão deste tema. A 

publicidade para videojogos inclui, segundo Robinson et al., diversas formas, tais como 

anúncios de televisão, em jornais e em revistas, publicidades na Internet, exposições em 

local de compra e até a própria embalagem do produto, que usam imagens cuja principal 

função, para além de mostrar um pouco do conteúdo do jogo, como personagens ou 

mecânicas, é cativar as pessoas para a sua compra (Robinson et al. 2009, p.2).  

 Robinson et al, destaca um estudo feito por Scharrer que, conduzida uma análise 

de anúncios de videojogos em 3 das mais importantes revistas dedicadas a este meio, 

chega à conclusão de que tanto estes anúncios como os jogos em si contêm mais 

personagens do sexo masculino do que personagens do sexo feminino. Robinson destaca 

alguns estudos, por Scharrer e Provenzo, ainda dentro deste tema, nos quais a grande 
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maioria apresenta características inerentemente masculinas: empowerment da figura 

masculina, através de atos de violência, de risco e de dominação, acrescentando ainda as 

figuras femininas como personagens estereotipadas (Robinson et al. 2009, p.2). O número 

de videojogos cuja personagem principal é feminina é bastante inferior ao número de 

jogos com uma personagem principal masculina. Isto vem de encontro, por um lado, à 

ideia universal de que o trabalho feminino é desvalorizado, contudo, num espectro um 

pouco diferente, já que neste caso se refere a um produto cujo desenvolvimento poderá 

não ter tido qualquer influência feminina, mas sim no sentido em que o empowerment 

feminino em vez do típico empowerment masculino, é algo que os potenciais clientes não 

consideram interessante. Por outro lado, podemos ver aqui a influência que uma área 

inicialmente dominada pela cultura masculina ainda tem nas formas de pensar dos 

produtores e editoras de jogos na atualidade, assim como a influência dos gostos do grupo 

hardcore gamers. 

 Seguindo esta linha de pensamento, e mais especificamente o impacto da 

estereotipia de género dentro das sociedades, em que o homem é visto como o «sexo 

forte» e a mulher como o «sexo fraco», podemos ver como esta forma de dominação 

aparece nos jogos de vídeo como uma forma de reprodução da dominação masculina 

cristalizada nas sociedades. As personagens femininas servem, de um modo geral, como 

catalisador da função de empoderamento do homem, tanto dos seus feitos 

tradicionalmente conotados como masculinos, como também da expressão dessa mesma 

condição.  

A profunda divisão de género encontrada na maioria dos videojogos pode ser 

encarada como uma função reveladora de uma gendrificação de espaço, considerando, 

neste caso, a integridade da cultura gamer como um espaço (gendrificado). É discutível 

o facto de que este tipo de espaços é em si um fator segregacional e não os jogos enquanto 

um meio ou atividade, mas isso já foi explorado, chegando à conclusão de que é 

afirmativa a existência de uma bipartição de género no que diz respeito aos videojogos, 

mesmo sendo esta segregação um efeito da realidade social. Bryce e Rutter têm uma visão 

um pouco diferente, no que toca à diferenciação de géneros neste tópico. Apontam uma 

visão congruente com a gendrificação dos espaços públicos de lazer e a sua respetiva 

associação com a masculinidade, nos quais as mulheres têm acesso limitado e assumem 

papéis particulares (Bryce e Rutter, 2002, p. 249). Na sua opinião, espaços públicos de 
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gaming, tal como competições ou LAN parties seguem padrões similares, sendo 

facilmente identificados como espaços dominados pelo género masculino, caracterizado 

por um constrangimento ao acesso e participação femininos ao gaming público, podendo 

esta atitude ser reforçada através de comportamentos estereotipados e ofensivos dos 

homens para com as mulheres, tal como comportamentos paternalistas (Bryce e Rutter, 

2002, p. 249). A razão para esta segregação interna entre o jogador masculino 

«competente» e a jogadora feminina «incompetente» pode vir da necessidade que os 

homens têm de adquirir um estatuto entre si mesmos, o que, segundo Schouten, apenas 

acontece em contextos principalmente masculinos e de homossociabilidade (Schouten, 

2011, p.48-49) como “os estádios de futebol os seus arredores que podem transformar-se 

facilmente num ambiente de hooliganismo, na sua essência um fenómeno masculino” 

(Schouten, 2011, p.49). Este comportamento poderá também servir para explicar a razão 

pela qual é possível identificar uma segregação de género em termos profissionais, dentro 

desta indústria. A estereotipia de género sobre papéis sociais, associada à subcultura aqui 

identificada, pode funcionar como um mecanismo de gatekeeping ao nível profissional, 

tendo um efeito dissuasor à entrada de potenciais elementos do género feminino. 

 Uma forma encontrada de subverter estes comportamentos estereotipados, é a 

utilização do anonimato dos espaços virtuais como uma oportunidade para competir 

contra jogadores masculinos. Isto mostra que, apesar das mulheres serem a demografia 

que mais usufrui do típico «casual gaming» que as plataformas móveis preconizam, 

existe também uma subcultura de mulheres que preferem estes mecanismos 

«tradicionalmente masculinos», incluindo equipas profissionais femininas de jogos FPS 

(Krotoski, 2004, p.7). 

 É importante mencionar algo que já foi referido, nomeadamente o facto de a 

tecnologia ser associada pela cultura ocidental como sendo algo inerentemente 

masculino. Os comportamentos paternalistas e ofensivos dos jogadores masculinos 

contribuem para a reprodução desta perceção, contribuindo paralelamente para a exclusão 

das mulheres desta área, com argumentos de que a tecnologia faz parte integrante da 

cultura masculina, assim como de argumentos que defendem a ideia de inferioridade a 

nível tecnológico das mulheres e a gendrificação de artefactos tecnológicos (Bryce e 

Rutter, 2002, p. 252), podendo dizer-se que, como afirma Schouten, “acima de tudo isto 

está a interiorização pelas mulheres da ideia de que elas valem menos do que os homens”, 
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contribuindo para o reforço do comportamento masculino e gendrificação de papéis 

sociais pela sociedade, culminando então numa inferiorização do feminino em detrimento 

do masculino como algo constantemente tido como «natural» e «normal» (Schouten, 

2011, p. 28; 42). 

 O recurso quase obrigatório ao anonimato por parte das mulheres, faz com que 

exista aqui uma visibilidade enviesada de quem realmente usufrui de videojogos, que faz 

com que, olhando de fora, se vejam apenas rapazes a utilizar este meio, bem à luz da 

teoria do cultivo de George Gerbner, no que diz respeito à visão geral de quem joga, não 

reproduzindo a realidade social. Acaba isto por funcionar como um ciclo que se 

autorreforça: como foi dito, os jogos respondem às necessidades dos compradores; as 

empresas veem os compradores como sendo maioritariamente (se não exclusivamente) 

jovens rapazes; as empresas criam jogos com personagens masculinas, com as quais estes 

rapazes se possam identificar e desenvolver ainda mais as suas características socialmente 

tidas como masculinas, atraindo ainda mais rapazes para este meio e negligenciando a 

necessidade de representatividade feminina no mesmo; estes rapazes acabam por se tornar 

criadores de jogos, perpetuando o papel masculino na criação destes (Williams et al. 2009, 

p.829-830). Este ciclo, num ponto de vista empresarial, de marketing e financeiro até, faz 

com que se percam oportunidades de desenvolver jogos para diferentes públicos, jogos 

esses que poderiam ganhar muito com a existência de diversidade dentro das equipas de 

desenvolvimento, remetendo para a questão do risco, já explorada em 3.2. e aprofundada 

em 3. 4.. 

Aprofundando um pouco mais o tema da segregação de género dentro da cultura 

dos jogos de vídeo, existe uma dimensão que acarreta um interesse bastante grande no 

que diz respeito à dimensão do trabalho nas sociedades ocidentais, mais especificamente 

no que diz respeito à forma como diferentes ocupações ou carreiras se encontram 

divididas como se fossem mais válidas quando levadas a cabo por um dos géneros, e 

desvalorizadas quando o outro se encarrega delas. 

 A perceção societal de que certas profissões são apenas para um dos géneros, 

assim como o pressuposto de que o trabalho feminino é menos válido do que o trabalho 

masculino, tal como já foi dito, é um dos fatores que contribui para a reprodução da 

segregação de género por atividade laboral, divisão esta que tem como base legitimadora 

pressupostos biológicos de género, ou seja, estereótipos de género (Schouten, 2011, p.88). 
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A desvalorização do esforço feminino faz com que, mesmo que estas se empenhem numa 

atividade socialmente valorizada, o seu trabalho nessa área seja sempre visto como menos 

válido do que o trabalho masculino, tal como afirmam Margaret Mead e Evelyn Sullerot, 

reforçando a ideia do estatuto inferior do trabalho e dos labores femininos (Schouten, 

2011, p. 87-88). Esta prenoção encontra-se também no que diz respeito ao 

desenvolvimento de um videojogo, dada a natureza altamente tecnológica e criativa que 

está por detrás da criação de uma obra tão complexa como esta, características estas que 

Schouten mostra serem consideradas como constituintes do que significa ser masculino 

nas sociedades ocidentais (Schouten, 2011, p.89). A partilha destes preconceitos a nível 

social e cultural é transversal a todos os géneros, contudo, “não é de afastar a hipótese de 

que as mulheres em privado tenham ideias diferentes.” (Schouten, 2011, p. 42). 

 Estas “ideias diferentes” passam não só por opiniões, mas também por ações. 

Segundo Schouten, o mundo do trabalho está a passar por uma crescente feminização, 

dentro da qual se pode identificar um aumento da proporção feminina no mercado de 

trabalho e o seu ingresso em áreas de trabalho previamente exclusivas ao género 

masculino (Schouten, 2011, p.95). Contudo, esta crescente feminização do mercado de 

trabalho não é sinónimo de uma igualdade dentro do mesmo, no que diz respeito tanto à 

penetração dos géneros em cada área de trabalho, como à igualdade salarial e à 

possibilidade de subir na hierarquia laboral (Schouten, 2011, p.98). 

 Entre 2005 e 2015, Weststar (2017) detetou um crescimento no número de 

profissionais do género feminino dentro da indústria americana, sendo que o número 

inicialmente identificado em 2005 com acesso aos inquéritos da IGDA (7) mais do que 

triplicou 10 anos mais tarde (para 24 em 2015) (Weststar et al, 2017, p.11). Esta autora 

identificou ainda que, apesar da idade média destes trabalhadores ser relativamente 

jovem, a idade média de minorias dentro da indústria (média geral de 32 anos e entre os 

30 e os 34 para os homens), como é o caso não apenas das mulheres (média entre os 20 e 

os 24 anos), mas de minorias étnicas, é ainda mais baixa, algo que age como um reflexo 

da entrada relativamente recente destes grupos nesta indústria (Weststar et al, 2017, 

pp.11-12, 19). Identifica ainda, dentro deste período temporal, a existência de uma 

segregação ocupacional, à imagem daquilo que foi mencionado anteriormente por 

Schouten, em que grande parte das ocupações menos viradas para as tecnologias, como é 

o caso das artes, dos recursos humanos e marketing têm uma afluência muito maior por 
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parte dos trabalhadores do género feminino, sendo possível identificar a transição de 

papéis com a entrada de mulheres neste mercado de trabalho (Weststar et al, pp. 16-17). 

Em termos salariais, Weststar verificou que, entre 2005 e 2015, o género masculino 

ocupava as posições de maior e menor recompensas, enquanto o género feminino ocupava 

posições bastante semelhantes e medianas, neste sentido, a maioria identificada foi de 

entre 50 mil e 75 mil para o género feminino e abaixo de 15 mil para o género masculino, 

enquanto a minoria foi mais de 150 mil para o género feminino e entre 20 mil e 30 mil 

para o género masculino (Weststar et al, 2017, pp.20-21).  

 

É possível observar que a discrepância entre trabalhadores dos diferentes géneros 

é uma que ainda se verifica na atualidade, apesar da existência de uma pequena flutuação 

na percentagem masculina. Em Portugal, a única fonte de informação encontrada mostra 

que, em termos de públicos, a divisão comporta um enviesamento para o género 

masculino, sendo que, em 2012, cerca de 57% dos jogadores eram do género masculino, 

enquanto apenas 43% se identificavam como pertencendo ao género feminino, como se 

pode verificar na tabela 545 (ISFE, 2012b, p.46). 

Um inquérito levado a cabo pela empresa GAMASUTRA em 2013, revela 

imensos desequilíbrios dentro da empregabilidade e da distribuição salarial em função do 

género dos trabalhadores. Olhando os números relativos à secção «programadores e 

engenheiros», apenas 5% dos trabalhadores foram identificados como sendo do género 

feminino, assim como a média salarial para esta percentagem é de 79,318 dólares por ano, 

enquanto para os homens, representantes de 95% do total de programadores, o salário 

médio anual é de 93,977 dólares. Esta tendência repete-se ao longo do relatório. No caso 

relativo a «artistas e animadores» 9% eram mulheres e 91% eram homens; o salário anual 

das mulheres era de 55,909 dólares anuais, enquanto o dos homens era 76,054 dólares. A 

categoria «designers de jogos» apresenta 13% mulheres e 97% homens, com salários 

médios anuais de 70,000 e 74,448 dólares, respetivamente. A categoria de «produtores» 

mostra um desequilíbrio de 22% mulheres e 78% homens, cujos salários médios são 

75,726 e 84,151 dólares anuais, respetivamente. Repetindo-se esta tendência para as 

categorias seguintes de «profissionais de áudio» e «gestão», culminando estas diferenças 

salariais numa média de 85,074 dólares anuais para os homens e 72,882 dólares anuais 

 
45 Ver anexo 6 
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para as mulheres (GAMASUTRA, 2014, p.7). A única categoria onde existem diferenças 

desta tendência é a de «QA testers», relacionada com testes de qualidade do produto, 

onde, apesar de constituírem apenas 12% do total de testadores, as mulheres recebem um 

salário ligeiramente superior de 56,786 dólares anuais, contra os 54,576 dólares anuais 

dos homens (Gamasutra, 2014), que poderá ser justificado pelo facto de este trabalho ser 

mais monótono e menos desejado do que os restantes, um pouco à semelhança do que 

aconteceu com as máquinas de escrever, como relata Schouten (SCHOUTEN, 2011, 

p.90). Em 2017 a Gameinduztrybiz tentou atualizar estes dados, através de um inquérito 

semelhante, identificando uma diferença média de 7 mil libras entre o salário médio de 

um trabalhador do género feminino e um do género masculino, assim como a existência 

de menos trabalhadores do género feminino em posições elevadas e de maior reputação 

dentro da indústria do que do género masculino. O valor identificado como o salário mais 

alto para trabalhadores do género feminino foi de 130 mil libras, bastante inferior às 980 

mil identificadas para o género masculino (Batchelor, 2017). Estas diferenças parecem 

diminuir em 2018, sendo que a diferença de salários baixou para cerca de 5,9 mil libras 

(Batchelor, 2018). 

 “Vários são os factores subjacentes a estas situações críticas, predominantemente 

de índole cultural…” (Schouten, 2011, p. 28), que mostram como os preconceitos 

culturais influenciam a forma como os géneros se distribuem pelo mercado de trabalho, 

assim como a forma como o seu trabalho é valorizado nas diferentes áreas, dada a 

cristalização dos estereótipos de género nas mentes dos indivíduos. A formação inicial de 

uma cultura masculina em torno dos jogos de vídeo, coadjuvada pelas conceções de que 

tecnologias são inerentemente masculinas auxiliou à segregação setorial de género na 

área dos jogos de vídeo, algo que é presente ainda hoje. Contudo, a existência de mulheres 

nesta indústria, ainda que fraca, não é uma pista apenas para o facto de que cada vez mais, 

mais mulheres entram em força para este setor da indústria. Alguns feministas, que 

celebram a diferença entre os géneros, consideram que as mulheres “poderiam contribuir 

com algo especial para a sociedade” (Schouten, 2011, p. 19), podendo interpretar este 

algo como novas visões para dentro das narrativas dos jogos de vídeo, assim como a maior 

representatividade auxiliaria a minimizar o conteúdo ofensivo para com as minorias tanto 

de género como culturais. 
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 Segundo o relatório relativo à diversidade dentro da indústria dos jogos elaborado 

pela IGDA (International Game Developers Association) em 2016, apenas 22% do total 

de indivíduos empregados nesta área eram mulheres, enquanto 75% eram homens (IGDA, 

2016, p.10). Em volta desta diferença nasceram algumas iniciativas relativamente à 

iniciativa de incentivar mais mulheres a procurar uma carreira nesta área, tal como o 22% 

Project da empresa Gram Games, em 2016, e a Women in Games Ambassadors Project 

(WIGJ), em 2011, da IGDA, uma associação sem fins lucrativos. 

A atenuação do dimorfismo de género dentro da área das ciências exatas e das 

tecnologias não é uma preocupação apenas da indústria dos jogos de vídeo. É também um 

dos principais objetivos da UNESCO para 2030, ao combinar as metas da qualidade de 

educação ao nível global com a da igualdade de género. No relatório Cracking the Code: 

Girls’ and Women’s education in science, technology, engineering and mathematics 

(STEM) (2017)  as diferenças de género na área das ciências exatas são mais aparentes 

quando surge a possibilidade de escolha do curso, apesar de, mesmo quando as temáticas 

estão inseridas no currículo global, nomeadamente em ciclos de estudo mas baixos, a 

habilidade das raparigas para matemática é avaliada de forma negativa, 

comparativamente com a dos rapazes, mesmo não havendo diferenças de performance, 

possibilitando uma vantagem para os rapazes, o que, no futuro, se traduz como um aspeto 

positivo na escolha inicial de uma carreira. Isto alimenta uma diferença genderificada no 

que diz respeito à escolha de uma área profissional, que se vai acentuando à medida que 

se vai subindo de nível de escolaridade46, sendo nos níveis mais avançados e relacionados 

com a pesquisa científica onde se encontram os números mais baixos (UNESCO, 2017, 

p.19-20, 23), tendência que também se pode verificar em Portugal, ao olhar a tabela 6. 

É também importante referir as Tecnologias de Informação e Comunicação, pois 

a literacia destas é cada vez mais indispensável nas carreiras dentro da área das ciências. 

Também aqui as mulheres estão sub-representadas, sendo que apenas 29 em 1 000 

mulheres graduadas tinham um curso em computação em 2015, alimentando uma baixa 

autoestima no que diz respeito à utilização destas tecnologias por parte das mulheres. 

Apesar disto, a International Computer and Information Literacy Study (ICILS) de 2013, 

mostra que as mulheres têm uma melhor performance do que os homens, apesar de apenas 

 
46 Ver anexos 7 e 8 para dados globais sobre diferença de género no ensino superior e secundário 

relativamente à área de ensino 
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3% dos graduados em áreas relacionadas com as TIC sejam do género feminino 

(UNESCO, 2017, p.20, 36). 

 

Tabela 6: Alunos matriculados pela 1ª vez no ensino superior e Diplomados em Tecnologias de 

Informação e Comunicação, em Portugal: total e por sexo 

Anos 
Alunos matriculados pela 1ª vez Diplomados 

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino 

2000 6 395 5 313 1 082 2 800 2 072 728 

2005 7 369 6 178 1 191 4 146 3 215 931 

2010 9 865 8 284  1 581 5 335 4 404 931 

2015 8 224 6 612 1 612 5 155 4 199 956 

2017 8 731 6 865 1 866 5 896 4 679 1 217 

Fonte: PORDATA (2019) 

  

Tal como Dias (2007) refere, o espaço laboral não é gendrificado, pelo contrário, 

são os valores e atitudes dos trabalhadores que, através “de processos complexos de 

construção social, os quais refletem relações de género”, naturalizam esta codificação 

(Dias, 2007, p.12). Estas diferenças têm vários motivos, nomeadamente sociais, culturais 

e estereótipos de género. Segundo Schouten (2011), o género vem organizar as relações 

sociais, sendo que as relações ao nível do género “operam a todos os níveis e aspectos da 

vida social” (Schouten, 2011, p.13). A visão funcionalista da diferença entre géneros 

acabou por naturalizar os estereótipos de género, em que às mulheres é atribuída a esfera 

privada, enquanto a esfera pública fica encarregue aos homens (Dias, 2007, p.8-9). É 

desta forma que, segundo Schouten (2011) surge um dimorfismo sexual, legitimado pelas 

conceções sociais, cuja concetualização binária e antagónica vem justificar a atribuição 

de determinados traços e papéis a cada um dos sexos, assim como a visão de que existe 

um sexo forte e um sexo fraco, sendo o último o sexo feminino, o que serve para justificar 

a baixa autoestima que as raparigas mostram ter no que diz respeito ao ingresso em áreas 

mais associadas com o sexo masculino, como é o caso das STEM. Esta baixa autoestima 

está também associada a como o trabalho feminino foi encarado, ao longo dos tempos, 

como menos valorizado, ao estar associado a trabalhos como a prestação de cuidados e 

as tarefas domésticas, trabalhos não remunerados, acentuando ainda mais a distinção 

entre ocupações femininas e masculinas através de estereótipos de género em que as 

tarefas atribuídas às mulheres têm menor valor do que as atribuídas aos homens. 

(Schouten, 2011, p.30, 40-42, 88-89; Leandro, p.148; Dias, 2007, p. 12-13) 
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 Relacionado com isto, apesar de, tal como Schouten (2011) refere, todas as 

sociedades dividirem o trabalho ao nível do género de formas diferentes (Schouten, 2011, 

p.88), existe uma associação universal entre tecnologias e masculinidade, sendo que as 

primeiras mulheres a exercer profissões monopolizadas por homens são frequentemente 

alvo de troças excessivas, obrigando-as a desistir (Schouten, 2011, p.92-95), contudo, é 

de salientar que, com a crescente feminização do mercado de trabalho, o ingresso de 

mulheres em ramos quase exclusivamente masculinos está a aumentar, tal como se pode 

também verificar na tabela 6, e, a nível global, nos anexos 7 e 8. 
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Capítulo 4 – Instrumentos de pesquisa, análise e metodologia 

de investigação 

4.1. Questão de partida, objeto e objetivos 

Esta secção encarrega-se de introduzir a questão de partida, os objetivos da 

dissertação e o objeto de estudo. Deste modo, foi identificado o objeto de estudo em causa 

ao longo da investigação: 

• A atividade dos produtores de videojogos em Portugal 

Com o objeto identificado, foi possível perceber as dimensões que a pergunta de 

partida deveria conter, tal como questões relacionadas com a caracterização dos criadores, 

do trabalho que fazem e, por fim, relacionadas com o contexto social e político em que 

exercem a sua profissão. Seguindo estes passos, a pergunta de partida que orientará a 

análise e o estudo deste fenómeno foi construída da seguinte forma: 

• Qual a influência do contexto social na atividade profissional dos criadores de 

videojogos em Portugal?  

Esta pergunta de partida foi formulada no sentido de tornar a investigação mais 

qualitativa, o que faz sentido, tendo em conta as metodologias escolhidas para a 

elaboração da investigação e dissertação, ao mesmo tempo que permite uma análise mais 

aprofundada do objeto, em vez de circunscrever a análise a um trabalho meramente 

descritivo desta realidade. Contudo, e apesar desta pergunta inicial ir de encontro ao 

fenómeno escolhido, ao tocar no conceito de contexto social, parece demasiado vaga. Por 

este motivo, surgiu a necessidade de a completar com a ajuda de algumas sub-questões: 

a)  Qual a perceção da influência do contexto social na atividade profissional destes? 

b) Que estratégias utilizam para subverter dificuldades, caso existam? 

Na elaboração das perguntas de partida e das sub-questões, foram também surgindo 

alguns objetivos que se poderiam mostrar pertinentes na análise do fenómeno em causa, 

sendo estes compostos pelos seguintes: 

1. Perceber a realidade desta atividade profissional em território nacional: 

a. Do ponto de vista micro (dos profissionais); 

b. Do ponto de vista macro (em termos económicos);  

2. Caracterizar os profissionais desta área: 
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a. Em termos de especialização, género, idade, localidade, anos de trabalho 

na área; 

3. Saber as motivações por de trás da escolha profissional; 

4. Saber quais as dificuldades características desta atividade profissional em 

Portugal; 

5. Criar um mapa de relações, de modo a perceber como e se os diferentes produtores 

e criadores se conhecem: 

a. Saber se frequentam ou organizam conferências para alargar o seu capital 

social; 

b. Entender se existem mecanismos de interconhecimento e interajuda e 

como se operacionalizam; 

6. Conhecer a existência de benefícios e incentivos económicos e de financiamento: 

a. Saber se são públicos ou privados; 

b. Perceber a importância dada pelo Estado português a esta área de 

produção. 

É de adiantar, que a definição de contexto social foi definida no modelo de análise 

como um dos principais conceitos a utilizar. Desta forma, foi decomposta em dimensões, 

componentes e indicadores, de modo a especificar o mais possível este conceito, e a torná-

lo mensurável. 

 

4.2. Metodologia de investigação 

 Devido à natureza qualitativa da pergunta de partida, foi escolhida a Teoria 

enraizada, ou grounded theory, para desenhar o projeto de investigação, cuja qualidade 

indutiva implicou uma ida para o campo. Isto foi conseguido com a Conferência 

Videojogos 2018, na qual foi feito um esforço de observação direta e de aplicação de 

entrevistas exploratórias, para permitir um alargamento do contexto e realidade em 

estudo, e dar início ao processo de “zigzag” e de retroatividade epistemológica (Creswell, 

2007, p.64; Quivy e Campenhoudt, 2013). Deste modo, um outro instrumento de análise 

utilizado, são as entrevistas. Um outro fator a ter em mente, é o da revisão literária, que 

traz para este desenho de pesquisa, uma vertente mais dedutiva, de modo a ajudar nos 

contactos exploratórios e na elaboração dos instrumentos de pesquisa, tal como a 

construção de uma grelha de análise para as entrevistas. Esta abordagem foi escolhida 
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devido à sua possibilidade de gerar a teoria através das visões, significados e perceções 

dos participantes (Creswell, 2014), assim como pela facto já mencionada ausência 

estudos nesta área e sobre estas questões a nível global e, sobretudo, pois este é o primeiro 

estudo do género a nível nacional, pelo que necessita da elasticidade que esta metodologia 

permite em termos de elaboração de uma teoria e conceitos fiéis aos dados empíricos 

(Newman, 2014).  

A direção que esta investigação toma, os objetivos, as perguntas de partida e os 

instrumentos construídos ao longo da mesma sofreram de inúmeras reformulações e 

revisões, á medida que novas informações iam surgindo e sendo incorporadas no projeto, 

tal como se pode ver no cronograma das fases e tarefas de investigação, em anexo 2 

(Quivy e Campenhoudt, 2013; Creswell, 2014; Newman, 2014). Isto remete também para 

aquilo que Creswell identifica como o método de constante comparação inerente à análise 

de dados nas metodologias indutivas (Creswell, 2007). Assim, a análise destas entrevistas 

consistiu numa primeira instância na codificação aberta de conceitos e temas à medida 

que surgiam, seguida de uma codificação axial, mais próxima da final e, por fim, de uma 

codificação seletiva, que exemplifica com ilustrações fortes e concretas que os dados 

recolhidos corroboram os temas e conceitos centrais identificados, assim como a teoria 

construída (Creswell, 2007; Newman, 2014). 

Em termos de confiabilidade e validade dos dados recolhidos, dada a metodologia 

qualitativa e indutiva se dar à imprevisibilidade, inconsistência e instabilidade advinda da 

característica interativa da recolha de informação, foi dada uma maior importância ao 

fator autenticidade das respostas (Newman, 2014, pp.144-145). Neste sentido, o foco 

esteve centrado nos significados e experiências dos indivíduos que experienciam a 

realidade em causas no seu quotidiano (Creswell, 2014; Newman, 2014), de modo a 

conseguir relatos que permitissem capturar a visão individual e depoimentos detalhados 

da forma como os indivíduos inquiridos percecionam e interpretam o objeto de pesquisa 

(Newman, 2014, p.145).  

 

4.3. Técnicas de recolha e análise de dados 

 A recolha de dados foi elaborada tendo em conta o método escolhido para a 

investigação em si, a grounded theory, ou teoria enraizada, que implica que técnicas 

exploratórias e de recolha de informação sejam empregues. 
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4.3.1. Técnicas exploratórias 

 Numa primeira fase exploratória, foi mobilizada a técnica de análise documental. 

Esta técnica, apesar de presente durante toda a duração da elaboração da dissertação, 

serviu para conhecer as especificidades existentes em torno da comunidade dos 

developers de videojogos, nomeadamente as diferentes designações existentes consoante 

a condição profissional de cada um. Deste modo, foi possível passar à segunda fase 

exploratória, já com a expectativa presente de que, consoante o grupo a que estes 

developers pertencem, as suas produções poderão ter características diferentes, tanto ao 

nível formal como quanto ao seu conteúdo, facilitando a identificação de cada um a uma 

destas pertenças. Isto permitiu uma leitura mais rápida do contexto espacial e, na terceira 

fase, da aplicação das entrevistas, e a uma maior compreensão do papel de cada uma 

destas designações e pertenças dentro da comunidade destes produtores, ou como 

preferem ser designados, desenvolvedores. 

 

4.3.2. As entrevistas 

 Após a abordagem exploratória desta primeira e única instância de observação 

direta e das entrevistas exploratórias, foi elaborado um guião47 para levar a cabo 

entrevistas semiestruturadas com estes developers. A elaboração do guião teve em 

consideração a revisão literária, tentando transcrever essa macro realidade global, à micro 

realidade nacional. Para isto, o guião dividiu-se em 3 grandes temas: «Caracterização 

Social», remetendo para a experiência individual, origem do interesse e entrada na área, 

a influência disto no percurso académico, perceção de semelhanças gerais no percurso 

pessoal de outros desenvolvedores; «Construção de uma identidade», incorporando a 

maioria da teoria revista no estado da arte, nomeadamente a gendrificação da área dos 

videojogos, a flexibilidade e mobilidade laborais, opinião sobre a utilização e o peso do 

crunch, globalidade da indústria, peso da cultura gamer na profissão, na sua organização 

e processos criativos, questões relacionadas com o acesso a financiamento, influência das 

perceções da cultura dominante na produção e no sucesso de mercado das produções 

nacionais, formação de redes a nível global e nacional, existência de uma comunidade e 

como esta funciona, questão da Cultura do Segredo a nível empresarial e entreajuda; 

«Viabilidade e perspetivas do futuro da Indústria», que toca nas opiniões dos 

 
47 Disponível no anexo 10 
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entrevistados quanto ao futuro da indústria, quais os pontos forte e os pontos fracos que 

identificam na mesma para o desenvolvimento desta, opinião quanto à utilização do termo 

“indústria de videojogos” para o caso nacional, de modo a evidenciar a perceção do 

estágio de desenvolvimento da mesmo e o seu peso em termos de mercado global, assim 

como potencialidades de desenvolvimento. Estes temas foram originados dos objetivos 

propostos para a investigação, da análise da revisão literária e da inclusão dos grandes 

mitos que existem em torno desta profissão48. Este constitui a fonte primária de recolha 

de informação desta investigação, deslocando a ênfase para o indivíduo e significados 

atribuídos às questões quotidianas desta atividade, de modo a, através dos seus 

depoimentos, criar uma imagem fidedigna da sua realidade, e, com isto, tentar evidenciar 

potenciais dificuldades com as quais lidam e melhorar a sua condição (Creswell, 2014, 

pp. 8-10).  

A adesão ao projeto da SPCV abriu portas à utilização dos seus recursos. Assim, 

a amostra foi conseguida através do recurso à base de dados do projeto ATLAS #2. A 

partir daqui, foram enviados emails aos endereços disponíveis. Estes tinham a mesma 

formatação e mensagem, incluindo a identificação da investigação, os objetivos da 

mesma e o código deontológico da Sociologia, de forma a evidenciar a salvaguarda do 

anonimato e da confidencialidade dos potenciais entrevistados49. A amostra teve em 

consideração o nível nacional da investigação, pelo que não esteve delimitada a 

determinadas regiões. Isto permitiu também que a amostra se constituísse de forma 

proporcional à distribuição do universo da população-alvo. O número da amostra foi 

influenciado pela dificuldade em estudar esta comunidade, nomeadamente a questão da 

alta taxa de mortalidade destas empresas, como referido em 2.1., assim como a falta de 

organização em termos de registo desta profissão em Portugal, o que não permite saber 

exatamente o número de desenvolvedores que existem. Deste modo, não foi possível 

prever um número mínimo exato de entrevistas, pelo que estas foram feitas até obter uma 

saturação da informação recebida. Foram enviados 93 emails, sendo que alguns dos quais 

estavam já em desuso, pelo que foram obtidas 10 respostas. Num dos casos, o entrevistado 

teve conhecimento da investigação através de convite de um dos seus colegas. Deste 

modo, pode dizer-se que a mostra foi delimitada através da técnica de amostragem não 

 
48 Disponível no anexo 9 
49 Disponível no anexo 11 
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probabilística sequencial e também, de certo modo, em bola de neve (Newman, 2014, pp. 

166-167, 171). Neste caso, apesar de alguns inquiridos terem dado respostas que se 

desviavam bastante da norma, eram obtidas as mesmas pela maior parte dos inquiridos. 

Ao todo, foram elaboradas 8 entrevistas, número justificado através do conceito de 

saturação e do conceito de heterogeneidade da amostra, que dizem que uma amostra 

qualitativa pode ser representativa mesmo sendo pequena (Newman, 2014, pp.187-188). 

Estas foram efetuadas via Skype com recurso apenas a chamada de som, de modo a 

permitir um ambiente mais informal e relaxado a ambas as partes, e gravadas com o 

consentimento dos entrevistados. A opção pelo Skype veio com a preocupação com os 

custos a que deslocações incorreriam para ambas as partes, pelo que o convite para a 

utilização deste software foi sempre feito previamente, por email, algo a que todos os 

entrevistados responderam positivamente. A marcação das datas e horas das entrevistas 

foram também deixadas ao critério dos entrevistados. As entrevistas tiveram a duração de 

entre 30 minutos a 2 horas, consoante a extensão da experiência profissional de cada um. 

O guião foi utilizado como orientador da entrevista, sendo que as perguntas iam sendo 

feitas consoante os tópicos levantados pelo entrevistado. O guião era apenas lido no início 

da entrevista e quando o entrevistado não tocava em pontos incluídos no mesmo, 

permitindo criar um ambiente mais próximo e informal com os participantes. Mais tarde, 

as entrevistas foram transcritas e analisadas. 

Devido à distância geográfica e ao não contacto frente-a-frente destas entrevistas, 

não foi possível elaborar um consentimento informado, sendo que as questões 

normalmente aqui abordadas foram feitas de forma verbal. As gravações das entrevistas 

ficaram na posse do entrevistado e da entrevistadora, e foram feitos todos os esforços 

possíveis para garantir as questões de confidencialidade e anonimato dos entrevistados. 

4.4. Modelo de análise 

O modelo de análise50 elaborado para esta dissertação resulta da análise da revisão 

literária feita nos capítulos anteriores, e nos objetivos enunciados em 4. 1.. Deste modo, 

foi tido em mente a necessidade dos conceitos elaborados para o modelo se confrontarem 

com a realidade e permitirem a recolha das informações necessárias para a resposta à 

pergunta de partida. Assim, o modelo de análise foi construído de modo a fazer a ponte 

entre a problemática já discutida e a análise dos dados recolhidos, traduzindo os conceitos 

 
50 Disponível no anexo 1 
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resultantes da análise do «estado da arte» em formas que permitam conduzir os trabalhos 

de recolha e análise (Quivy e Campenhoudt, 2013). Quanto às hipóteses teóricas, foi 

seguido o exemplo de Creswell (2014), no qual o investigador espera descobrir uma teoria 

subjacente às informações recolhidas dos participantes. Assim, a conjugação da análise 

da revisão literária com as informações recolhidas dará origem diretamente às respostas 

às questões de partida e aos objetivos. 

Numa fase mais avançada, foi possível reduzir o número de temas identificados e 

utilizados em 1251, sendo eles constituídos maioritariamente por temáticas relacionadas 

com o modelo de análise e, logo, a revisão do estado da arte, e um que, apesar de não ter 

sido tocado nessa fase da revisão, foi surgindo de forma constante ao longo de todas as 

entrevistas, e também em grande número, pelo que foram identificados como relevantes 

para a construção da identidade e cultura profissionais do grupo em estudo52. Os temas 

construídos foram subdivididos em conceitos, de forma a desdobrá-los um pouco mais, e 

a aprofundar a análise, permitindo ter em conta diferentes campos com o mínimo de 

categorias de análise possível, sendo eles os seguintes53: «Cultura Gamer», construído 

através das dimensões 2.1.8 (Cultura gamer) e 2.2.2. (Gamer Culture) e dividido nos 

conceitos «Pertença», «Produções como fontes de inspiração», «Gíria profissional» e 

«Influência nas produções»; «Crunch» originado através das dimensões 2.2.8. (Crunch), 

2.4.3. (Sistema de recompensas) e 2.4.4. (Crunch) e dividido nos conceitos de «Utilização 

por necessidade», «Crunch como um processo natural de trabalho», «Como forma de 

atualização e aumento do conhecimento», «Utilização por vontade própria», «Jogar como 

instrumento de trabalho» e «Crunch não contratualizado»; «Precariedade», construído 

com as dimensões 1.2.1. (Flexibilidade), 2.1.7. (Precariedade laboral), 2.4. (Precariedade 

laboral) e 2.4.2. (Flexibilidade) em mente, e dividido nos conceitos de «Precariedade 

como Segurança de trabalho», «Remunerações» e «Precariedade por opção»; 

«Financiamento» construído com as dimensões referidas em 1.2. (Contexto económico) 

e 2.1.5. (Acesso a crédito), e dividido nos conceitos de «Risco», «Aquisições», «Capital 

próprio», «Investimentos internacionais:», «Investimento nacional» e «Cocriação»; 

«Juventude da Indústria», o principal tema identificado que não fazia parte da grelha de 

 
51 Disponível nos anexos 12 e 13. 
52 Este tema foi identificado como Juventude da Indústria. 
53 Para uma explicação mais aprofundada dos temas, conceitos e das dimensões, componentes e indicadores 

da grelha de análise nos quais foram baseados, ver o Manual de Codificação disponível em anexo 14. 



 

77 

análise; «Gendrificação/ genderização» através das dimensões 1.3. (Contexto Cultural), 

2.1.1. (Género) e 2.2.3. (Género), e dividido nos conceitos de «Quanto à educação», 

«Quanto à profissão» e «Quanto à fruição»; «Sustentabilidade da atividade» com as 

dimensões 2.1.7. (Precariedade laboral), 2.4.6. (Outsourcing), 2.4.7. (Exclusividade da 

atividade) e 2.4.8. (Situação de freelancer); «Cultura do Segredo» através das dimensões 

2.5. (Redes Sociais), 2.5.2. (Relação com outras empresas do setor), 2.5.3. (Relação com 

outros estúdios do setor) e 2.5.4. (Relação com empresas/ estúdios internacionais), 

dividindo-se nos conceitos de «Mecanismos de defesa sob a forma de instrumentos 

legais», «Empresas estabelecidas» e «Mistificação da profissão»; «Entidades 

Mediadoras», que se enquadra dentro do contexto político, e remete para as dimensões 

referidas em 1.1. (Contexto político), dividindo-se nos conceitos de «Desorganização e 

não representação» e «Familiarização»; «Entreajuda», construído com as dimensões de 

2.5.5. (Relação com outros membros da comunidade) e dividido nos conceitos de 

«Organização de eventos a nível nacional» e «Organização de eventos a nível 

internacional»; «Ensino» que remete para as mesmas dimensões referidas em 2.1.3. 

(Nível de escolaridade), 2.1.4. (Cursos), 2.2.5. (Nível de escolaridade), 2.2.6. (Cursos) e 

2.4.8. (Situação de freelancer), e que se divide nos conceitos de «Sistema de ensino» e 

«Desadequação entre a oferta do sistema de ensino e procura do mercado de trabalho»; e 

finalmente o tema relativo ao «Estado», construído através das dimensões referidas em 

1.1. (Contexto político, e que se divide nos conceitos de «Incentivos e apoios 

financeiros», «Priorização nacional», «Priorização internacional», «Proximidade e 

representação perto dos organismos de Estado», «Regulamentação da atividade» e 

«Desenvolvimento da atividade». 

 Deste modo foi possível facilitar a análise e o estabelecimento de ligações entre as 

entrevistas e entre os temas identificados, sem perder a variedade e complexidade dos 

dados. Ao longo de todo este processo, foi possível retirar conclusões que permitiu a 

elaboração de um diagrama com a teoria alcançada por esta investigação. 
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Capítulo 5 – Apresentação e análise dos dados recolhidos 

 O presente capítulo, tal como o título indica, dedica-se à apresentação das 

conclusões retiradas da análise do estado atual do conhecimento científico existente em 

torno desta temática, assim como à apresentação de uma teoria desenvolvida tendo em 

conta esta primeira parte e a análise em profundidade das entrevistas realizadas. 

 

5.1. Análise das entrevistas e surgimento de uma teoria 

 Tal como referido anteriormente, foram realizadas um total de 8 entrevistas a 

criadores de videojogos portugueses. Esta amostra de entrevistados, conseguida através 

de um método de amostragem não probabilística, acabou por ser composto por indivíduos 

do género masculino, com idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos. Em termos 

geográficos, a amostra mostrou-se bastante dispersa, com depoimentos advindos de 

pessoas do Norte, Centro e Sul do país. Em termos de condição profissional, a amostra 

conseguiu incluir uma variedade bastante completa, tendo sido possível entrevistar 

criadores independentes, profissionais ativos dentro da indústria com bastante experiência 

profissional e profissionais no início de carreira, assim como profissionais em regime 

freelancer e empresas que fazem trabalho outsourcing dentro da área. 

 As entrevistas foram transcritas para facilitar a sua análise, num total de 232 

páginas de informação. Foi feita uma codificação aberta dos temas e conceitos à medida 

que iam sendo identificados ao longo das entrevistas, possibilitando a identificação de um 

fenómeno central. Após esta fase, procedeu-se à elaboração de um modelo axial, através 

de uma codificação com o mesmo nome. Neste modelo, foi possível identificar diferentes 

categorias em torno do fenómeno central, nomeadamente as condições causais desse 

fenómeno, as estratégias tomadas em resposta a esse fenómeno, as condições contextuais 

ou intervenientes que influenciam as estratégias e as consequências provenientes da 

utilização das estratégias54 (Creswell, 2007, pp.64-65). A codificação seletiva deu-se após 

a obtenção do modelo axial, tendo sido possível, através da utilização dos depoimentos 

como ilustração dos conceitos e categorias identificadas, elaborar uma lista de 

preposições ou hipóteses, que interrelacionadas formam a teoria final. Esta foi construída 

através da conjugação da revisão do estado da arte e dos dados recolhidos em primeira-

 
54 Disponíveis no anexo 15. 
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mão. Esta lista foi transformada num esquema55, de modo a mais facilmente identificar 

as relações entre as hipóteses propostas. 

 

5.1.1. Cultura gamer: influências na entrada e na atividade 

Foi identificada uma forte influência da cultura gamer para a identidade e cultura 

profissionais destes indivíduos, tendo sido o tema que surgiu mais vezes ao longo de todas 

as entrevistas. Quanto à pertença à subcultura gamer, a grande maioria destes indivíduos 

identifica-se como pertencentes à mesma: “(…) se formos pelo conceito base, uh, sim 

acredito que sou gamer, e acredito que muita gente também o é.” (Ent. 8). Isto relaciona-

se com a questão da falta de criatividade explorada em 4.2. e mencionada em 4.4., em que 

os videojogos são feitos por gamers para gamers, remetendo-se sempre aos mesmos 

moldes. Neste mesmo sentido, foi várias vezes mencionado por estes indivíduos, que é 

normal a utilização de outras produções como fontes de inspiração e para a constituição 

da gíria profissional utilizada por estes desenvolvedores: “(…) como comunicador prá 

minha equipa, olha, tás a ver este sistema que o jogo X tinha? Imagina isto só que assim, 

assim, assado, ok? Talvez como, tás a fazer um pitch do jogo a um publisher, que ainda 

não tem muito ideia do que vai ser o teu jogo, faças referência a alguns jogos de 

influência, ou (…) dum sistema… No fundo é uma coisa mais técnica.” (Ent. 2); “Eu diria 

que grande parte dos nossos conceitos, quando fazemos praticamente o pitch, uhm, 

envolve dizer, ok, imagina a mecânica do X misturado com a mecânico do jogo Y” (Ent. 

8); “(…) em termos dessa influência naquilo que nós fazemos. Eu acho que acaba sempre 

por acontecer, (…) muitas vezes estamos a pensar num jogo e às vezes é muito mais fácil, 

olha, como o Sonic fazia, ou como o Mário fazia, ou… fazemos isto como acontece no 

Tetris. (…) acho que é muito mais fácil se nos servirmos de clássicos.” (Ent. 5). Isto vai 

de acordo com a questão discutida em 4.2. em que O’Donnell (2014) diz estes 

profissionais utilizarem referências a outros IP’s como modo facilitador da comunicação.  

 

5.1.2. Gendrificação: segregação de género na acessibilidade e na 

socialização 

A Gendrificação apresenta-se como um dos temas transversais mais comuns. Esta 

mostra-se nas áreas da profissão - “(…) se… contratar um developer em Portugal (…) é 

 
55 Disponível em anexo 16 
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um inferno, que mais que quiséssemos agora tar a segmentar para mulheres que não 

existem, porque (…) a percentagem é mínima, estaremos condenados a uma procura 

eterna. Uh, em termos de outras valências, ou seja, na parte, uh, de monetização dos 

jogos, ou de design, isso já é bastante diferente” (Ent.5) -, da educação - “(…) nós na 

Restart eramos só 8, uma delas era mulher. Na Universidade Europeia eramos 20 e só 

uma colega minha- havia também só uma colega minha (…). Acho que inclusive (…) 

houve um ano em que nem sequer havia mulheres, (…) Nota-se… uh, maior número de 

pessoas masculinas na área” (Ent. 8) - e da fruição - “conheço muitas mulheres que 

participam na indústria, conheço muita gente que joga, por isso, acho que nesse aspeto 

é muito mais homogéneo, mesmo se calhar que ainda haja um grupo mais focal, se calhar 

masculino… (…) como se diz na indústria, toda a gente joga videojogos” (Ent. 8); “ Eu 

acho que neste momento, uh, se não é metade metade, é mais mulheres a jogar do que 

homens… A nível global são mais mulheres. Uh… a nível nacional… não sei, mas deve 

andar ela por ela” (Ent. 3) -, sendo que é na área da educação que estes indivíduos sentem 

existir uma maior clivagem e diferenciação com base no género. Isto, tal como alguns 

entrevistados argumentam, poderá estar associado ao Contexto Cultural que, tal como foi 

mencionado na revisão literária, tem como hábito dividir a sociedade em papéis de 

género, divisão esta baseada apenas na perceção de características inerentes a cada um 

dos géneros: “Eu acho é que se calhar tem a ver um bocadinho com aquela chamada a 

pressão social (…) de quê que são os gender roles aqui definidos para cada (…) área, 

não é? Tipo, olha, as raparigas têm que brincar com bonecas, os-os rapazes (…), 

brincam com carrinhos e… Sabes aqueles (…) estigmas que nos são impostos desde 

pequeninos? (…) se calhar isso contribuiu de certa forma para (…) não veres tantas 

raparigas interessadas por este meio, porque (…) depois ainda por cima tens essa faceta 

também, que (…) não só é uma coisa de rapazes, é uma coisa de rapazes nerds e geeks e 

outcasts que não (…) são nada bons socialmente (…) Tens aqui uma série de fatores que 

podem contribuir para isso.” (Ent. 2); “(…) depois há medida que (…) se vai 

equilibrando, (…) se começa a ver, olha, há tantos homens como mulheres, se calhar as 

coisas também vão, uh… parecendo mais naturais (…) se calhar os pais também- porque 

ás vezes, os pais também têm influência nalgumas coisas que os filhos fazem. (…) talvez 

se o facto de eles começarem a ver, ah tanto homens como mulheres vão pra este curso, 

seja lá ele qual for, talvez isso também influencia os pais depois a dizer, uh, olha, se 
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calhar isso não é bom pra ti, ou se calhar isso é bom pra ti. (…) Porque… 

tradicionalmente, sempre houve- há certas áreas em que, mas isso é mais área pós 

rapazes, esse é mais área pa raparigas. Há sempre ainda um bocado isso, né?” (Ent. 3). 

Associado a isto, é possível dizer que a Feminização da indústria, conceito 

explorado à luz da teoria da globalização de Castells (2012), está a aumentar. Contudo, 

isto acontece através de outras áreas que não a programação. Uma destas áreas 

identificadas é a das artes: “(…) olha a minha mão direita neste momento na parte do 

design (…) é a [A], que é uma-que é uma excelente profissional. (…) também estudou 

belas artes (…) Depois tens a- a mulher do [R] também é designer e faz coisas pa nós 

(…)” (Ent. 2). 

 

5.1.3. Exclusividade, sustentabilidade e viabilidade da atividade 

 A exclusividade da atividade está principalmente relacionada com o tema da 

sustentabilidade e viabilidade da profissão – “(…) em termos de viabilidade (…) acho 

que consegues fazer isso se trabalhares numa empresa que se dedique. Aí tens um salário 

e um emprego normal. Uh, se quiseres fazer isto sozinho, acho que existe um risco maior, 

uh, porque há muita coisa pra vender porque a indústria está constantemente a mudar 

e… e não permite muitos erros” (Ent. 5) -, mas também com o da educação – “Eu 

conheço algumas pessoas que… estão, uh, a produzir ou que produziam a determinada 

altura e que estão a dar aulas” (Ent. 3). A entrevista 2 ilustra perfeitamente os diferentes 

fatores associados à questão da exclusividade e da sustentabilidade: “Um bom videojogo, 

nem vou dizer um Double A, mas um jogo assim, meio A, fazes isso com, no mínimo, 50 

mil euros, 100 mil euros, dependendo da escala do projeto, mas são coisas que custam 

bastante dinheiro, não é? Em termos de rendimento de uma empresa, 50 mil euros, apesar 

de tudo, não é- não é todas as empresas que vão fazer esse tipo de-de rendimento (…). 

Portanto, (…) há muita gente, com diversos tipos de situações, mas todas essas derivadas 

da mesma coisa, que é necessidade de pagar as contas numa base regular. Como é que 

as pessoas combatem essas necessidades (…) Grande parte das pessoas, ou fazem 

trabalho- serviços, não é? Uh, work for hire, onde contratam as nossas empresas e fazem 

serviços de artistas, ou fazem mesmo- (…) serviços de… artísticos ou de programação, 

por exemplo. Ou então fazes também joguinhos pra… pra empresas também. Ou então 

também podes apostas em gamificação, que é uma coisa que (…) agora tá a dar sucesso” 
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(Ent. 2).  No caso da entrevista 8, o entrevistado, ao estar numa fase inicial da sua carreira, 

mostra uma preocupação em transformar uma atividade que até agora tem sido apenas 

um hobby, numa atividade com capacidades de o sustentar a si, à sua equipa e à sua 

empresa: “Criámos a [Empresa] um bocado com um intuito experimental (…) e agora, 

acabando o curso e tando os membros da equipa mais disponíveis para, pra outras 

oportunidades, estamos agora exatamente a pensar, ok, como é que vamos transformar 

a [Empresa] (…), para uma coisa formal. Idealmente, ou (risos) ou com um plano de 

negócios bem estruturado, consiga ser algo que nos possa- se calhar não nos irá 

sustentar assim ao início durante muito tempo, mas que eventualmente consiga caminhar 

pa lá” (Ent.8). O mesmo entrevistado nota que numa perspetiva geral, a perspetiva 

pessoal de carreira dita a forma como estes indivíduos organizam a sua carreira. Neste 

caso, este argumenta que existem aqueles que preferem um estilo de vida mais livre e que 

optam por contratos freelance mas, para além destes, existem aqueles que, apesar de 

preferirem um trabalho a longo prazo, vêm-se obrigados a submeter-se a trabalhos deste 

género, devido à necessidade de se sustentarem: “Sei que há mai- há muitos 

trabalhadores nesta área que preferem manter trabalhos freelance um bocado como 

suporte extra, para- (…) conseguir, uh, rendimento extra. Uh, conheço gente que prefere 

exatamente trabalhar em contrato freelance para conseguir sustentar os seus projetos, 

enquanto trabalham nos seus projetos com o seu investimento principal, mas também 

conheço gente que, como perspetiva de carreira prefere ir mais para uma empresa a 

longo termo e esperar que, uh, pronto, evoluir, uh, a carreira, estando nessas empresas. 

Uhm. Por isso acredito que seja mais uma perspetiva pessoal, do quê que cada pessoa 

espera do seu desenvolvimento como profissional.” (Ent. 8). A entrevista 3 também 

mostra que existe uma preferência para trabalhos a curto prazo ou em regime freelancer, 

consoante a perspetiva pessoal do indivíduo: “(…) Porque eu conheço muitas pessoas 

que simplesmente querem, ah não eu quero ir pra uma empresa e trabalhar, e estar lá, e 

outras pessoas que não, tipo, eu gostava de poder, uh, fazer isto e trabalhar com esta 

pessoa e com aquela. Portanto eu acho que aí depende muito da pessoa.” (Ent. 3). Estes 

dois depoimentos vêm corroborar a questão mencionada da precariedade por vontade 

própria de Standing (2011), relacionando-a com a questão da viabilidade da profissão e a 

exclusividade da atividade. No caso da entrevista 5, a quantidade de lucro que esta 

indústria é capaz de gerar é comparado ao contexto cultural nacional, no sentido em que 
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nota que a realidade portuguesa vê este setor como um setor gerador de pouco lucro: “(…) 

é um negócio extremamente lucrativo, ao contrário do que muita gente pensa. 

Principalmente cá em Portugal, existe muito aquela tendência pra olhar pra este tipo de 

indústrias como algo em que só se enterra dinheiro.” (Ent. 5). Isto vem corroborar a 

questão levantada por O’Donnell (2014) sobre a qual existe ainda uma mistificação e um 

não entendimento deste setor quando se fala da cultura ocidental. 

 

5.1.4. Precariedade e Financiamento: Condições de trabalho e dificuldades 

principais 

 Um dos conceitos e temas mais repetidos nas entrevistas e entre as mesmas estão 

relacionados com as condições de trabalho destes profissionais, nomeadamente 

precariedade e juventude da indústria – “Mais complicado do que viável é exatamente a 

questão da segurança. Ou seja, é complicado fazer planos a longo termo, especialmente 

em Portugal, do quê que será o nosso trabalho daqui a um ano ou dois. Uhm, 

especialmente em Portugal, que ainda estamos agora a formar as primeiras empresas 

que realmente se conseguem sustentar a mais longo termo” (Ent. 8) - e financiamento – 

“(…)  e também parece que não há muito investimento, em termos de capital, de empresas 

grandes, uhm, no que toca aos videojogos” (Ent. 8). Isto pode ilustrar as principais 

barreiras, dificuldades e preocupações sentidos por estes profissionais. 

O Risco constitui uma questão interessante para estes profissionais. Para além de 

ser identificado como um fator decisivo para a questão do financiamento, está também 

presente na questão da sustentabilidade das empresas. Neste sentido, vem relacionar-se 

com a questão da criatividade, tal como proposto por Dymek (2012), em que, tal como se 

pode ver na entrevista 8: “os Triple As costumam ter uma fórmula mais sistemática de 

lançar jogos. E é exatamente porque é mais seguro. Ou seja… é um projeto falhar ou não 

trazer o retorno esperado, é muito mais perigoso e problemático, exatamente pela 

aquelas razões de segurança do trabalho numa empresa Triple A onde pode envolver um 

maior número de pessoas do que é num Indie. Ou seja, os Indies têm muito mais espaço 

onde- muito mais espaço experimental e muito mais espaço para experimentar ideias 

novas, porque, normalmente o número de risco, ou a quantidade de risco [é] muito 

menor. (…) mas também continua a haver muito lado criativo, do lado dos triple A, que 

às vezes passa um bocado despercebido, por estarmos tão saturados com o que já existe” 



 

84 

(Ent. 8); e na entrevista 5: “Aliás, uma das coisas que acontece muito é copiar jogos 

que… que já deram retorno. (…). Uh, como é obvio, quando fazes isso, não estás a 

acrescentar algo criativo ou irreverente à indústria, estás simplesmente a replicar aquilo 

que já teve sucesso. E então, o que tu vês muitas vezes, em vários segmentos de gaming, 

é mesmo isso, é, se é isso que as pessoas querem jogar, fazemos isto até saturar. E quando 

tá saturado aí sim, surge uma ideia nova, e vai toda a gente outra vez, uh, atrás dela, e a 

replicá-la de mil maneiras possíveis (…). Não me parece que seja propriamente falta de 

vontade de pensar jogos, uh, mas sim, porque o mercado é que dita as regras do jogo.” 

(Ent. 5). Ainda associada a esta questão do risco e da criatividade, pode identificar-se a 

questão das aquisições, mencionada por O’Donnell (2014), em 4.4., em que as pequenas 

empresas são compradas por empresas maiores de modo a aceder aos recursos destas, 

enquanto estas últimas, beneficiam dos riscos tomados em termos de criatividade por 

estas empresas mais pequenas, corroborando assim a teoria do benefício mútuo entre 

empresas com diferentes estatutos e refutando a teoria de Teipen (2008) de criação de 

relações de dependência económica, explorado em 4.2.: “Eu não vejo os publishers como 

inimigos dos produtores ou (…) que venham aqui roubar-me uma boa fatia de negócio, 

digamos assim, porque, apesar de tudo, se a gente tá a falar com eles é porque a gente 

precisa deles, e vice-versa, portanto (…) a não ser que seja uma relação de trabalho mal 

conseguida, ou que eles não cumpram a parte deles do contrato (…) É saber também 

escolher o parceiro certo pró tipo de jogo (…) que tu queres fazer. Obviamente que se 

queres fazer um jogo, por exemplo, um jogo de estratégia à antiga, um RTS, convém ires 

falar com um publisher que tenha alguma experiência e portefólio em trabalhar esse tipo 

de jogos, como é óbvio” (Ent. 2). 

Associado ao risco, é também possível identificar a questão do investimento 

estrangeiro como alternativa à falta de investimento nacional: “(…) não me parece que 

Portugal em si teja muito voltado pra, pra esse tipo de apoios. Mas, não interessa, pá… 

uh, se não for aqui, a gente tem sempre de tentar abrir portas, nem que seja lá fora, pra 

conseguirmos ter algum tipo de- de lobby, que nos ajude a trazer uma data de fundos, 

pra cá, que é uma coisa que nos faz muita falta.”  (Ent. 2); “Não quero dizer que não 

haja cá a exceção. (…), uma empresa, exatamente portuguesa, (…), conseguiu fechar 

uma ronda de investimento de 1 milhão exatamente através da Amazon e da Google, (…). 

Por isso, acredito que haja efetivamente caminhos para se conseguir ter esse 
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financiamento. Em Portugal não são assim tão claros, mas acredito que não seja 

completamente impossível, ou se calhar tão pessimista que se fala às vezes.” (Ent. 8). Por 

outro lado, existe também os exemplos das entrevistas 2 e 5, que afirmam que o problema 

está mais associado à forma como os jogos são apresentados a potenciais investidores e 

o desconhecimento que existe destes últimos para com este setor: “ (…) Eu acho que é 

possível que tu cá consigas ter acesso a [investidores nacionais], mas com malta que (…) 

não perceba muito do meio. (…) isso faz com que, se calhar, exatamente por isso, uh, que 

seja difícil, em geral, teres financiamento.” (Ent. 2); “(…) há muitas pessoas com capital, 

dinheiro pra investir e não sabem o quê que hão de fazer com ele. (…) aqui a barreira 

(…) São as tais métricas que eu te estava a falar há pouco. Ou seja, se tu… mostras a um 

investidor (…)  que… 30% das pessoas clicaram no vídeo porque existe interesse em 

jogar esse jogo, e tu consegues ter um custo de aquisição muito baixo, como é óbvio, 

existe aí um investimento quase sem risco, e é muito fácil conseguires obter esse dinheiro. 

Esse não é neste momento um problema das empresas de-de de gaming. Desde que tenhas 

as métricas certas, toda a gente vai querer investir. O problema é quando fazes um jogo, 

que não tenha essa vertente analítica. Aí sim é muito complicado tu conseguires vender 

um jogo a um investidor dizendo só, olha isto é muito divertido.” (Ent. 5). Isto demostra 

que a falta de investimento, para além de ter uma forte ligação à questão do risco, e de 

todas as questões aí inerentes, tem também uma forte ligação à questão do mercado e do 

contexto cultural, que demostra uma enorme falta de conhecimento em torno desta 

indústria. Mas esta solução não existe sem o seu «se não», dado alguns destes 

entrevistados argumentarem que existe uma aparente má imagem da indústria nacional 

no mercado internacional: “Os publishers, apesar de tudo, em Portugal, não gostam de 

apostar muito. Nós temos um bocadinho má- má imagem no mercado face a uma data de 

coisas que aconteceram (…) aqui há uns anos. Hou- houve muitos projetos de… de patos 

bravos que apareciam, que diziam que faziam e aconteciam e depois não faziam nada. E 

houve muita empresa que foi à falência, muito projeto foi cancelado. E isso (…) criou 

uma imagem muito negativa portuguesa. (…)  Nós estamos agora na fase de recuperar 

essa imagem” (Ent. 2) 

Quanto à remuneração, é possível encontrar várias formas de como esta é 

organizada. A maioria dos entrevistados é da opinião de que a forma mais segura se 

encontra nas grandes empresas, em que o salário é utilizado como mecanismo de 
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segurança, ao permitir uma atribuição fixa a cada trabalhador: “(…) as pessoas têm o seu 

salário, recebem ao final do mês” (Ent. 5). No entanto, nos casos em que existe uma 

maior imprevisibilidade de trabalho, o caso da remuneração toma formas mais flexíveis, 

colocando em causa as questões da sustentabilidade e viabilidade da profissão, da mesma 

forma como menciona Teipen (2008), quanto à variabilidade das remunerações destes 

profissionais: “O que me parece acontecer em que , uh, nas empresas Indies, uhm, acaba 

por ser um bocado essa história, ou seja, a remuneração acaba por ser um proporcional 

ao sucesso do projeto que é desenvolvido. Em empresas grandes parece-me ser mais a 

situação em que há sempre um ordenado fixo.” (Ent. 8); “Porque mesmo um publisher, 

quando tens contacto com um publisher, ele dá-te o dinheiro em tranches. Tu tens- tu tens 

que saber gerir as coisas de maneira a que… não chegas a um plafom-que já é um plafom 

curto. (…) nessa altura, foi uma coisa que foi financiada por publishers. Por um publisher 

que nos deu cerca de 20 mil euros, (…), para fazer o jogo e a gente, aí não fizemos 

ordenados. O que a gente fez foi, olha temos este projeto, a gente leva um X de bolo para 

cada pessoa, e ficou dividido dessa maneira. Porque de resto, tudo o que é trabalho deste 

género, são coisas que são pagas ao projeto. (…) a gente nunca sabe quando vai entrar 

o próximo projeto, nunca vamos saber que projeto é que vai ser, quanto é que vai entrar 

de dinheiro na empresa… Portanto esse tipo de gestão fica difícil fazeres com 

ordenados.” (Ent. 2). Por outro lado, isto poder relacionar-se à questão da viabilidade e 

da sustentabilidade, no sentido em que esta é vista como uma profissão cujas 

remunerações são bastante baixas, como é possível observar nos seguintes excertos: “Isso 

contribui muito a que tu queiras pagar o mínimo possível, uhh, pelo trabalho das 

pessoas.” (Ent. 2); “Uh, eu acho que ainda não conheci ninguém que me dissesse, ai eu 

tou nesta área porque se ganha bem.” (Ent. 3). 

 

5.1.5. Juventude da indústria e nome high profile: temas inesperados e a 

salvação da indústria 

 A questão do nome high-profile foi identificada como a principal resposta para o 

desenvolvimento da indústria. Isto é interessante, pois é um tema que, apesar de não fazer 

parte do modelo de análise, foi mencionado por quase todos os entrevistados: “(…) eu 

não acho que Portugal tenha de todo estofo pra fazer Triple A’s. Ou melhor, teríamos, 

se tivéssemos cá um estúdio com essa envergadura, mas não temos, e não existe nada 



 

87 

desse género” (Ent. 2); “Acho que também as pessoas que se querem lançar, uh, neste 

segmento de mercado, acabam sempre por ir um pouco de pé atrás, porque não têm 

exemplos próximos, aos quais possam agarrar e dizer, olha se aquela malta conseguiu, 

nós também vamos conseguir” (Ent. 5). Quanto a outros temas questionados 

relativamente ao desenvolvimento da indústria em Portugal, os entrevistados pareceram 

focar-se nos temas relativos ao Estado – “(…) o governo português, não tem muito 

interesse por estas áreas, sabes? De-de criação artística ou de entretenimento. Não-não, 

pá, não vê o retorno que tem nisso” (Ent. 2) - e ao apoio e representação deste face a esta 

área – “(…) quando a gente fala das associações de apoio, o quê que a gente quer? Uh… 

a ideia de sindicato, ou de apoio a esse tipo de malta- que defenda os trabalhadores dessa 

área, também seria uma… uma coisa que faz falta e não existe, por exemplo, não é?” 

(Ent. 2). 

É possível ainda associar aqui a questão da visibilidade das produções nacionais 

que, segundo a maioria dos entrevistados foi algo mencionado como sendo relativamente 

baixo. No caso da entrevista 5, é possível estabelecer uma relação entre esta questão e a 

da mediatização, assim como com a dimensão e peso do mercado nacional: “Eu noto que 

não existe abertura nenhuma para ajudar ou para subir em paralelo com os jogos. (…) 

termos, sei lá, 100 pessoas ou 200 pessoas a instalar o nosso jogo, isso não faz diferença 

absolutamente nenhuma num mercado como o português. Por exemplo, um utilizador 

português gera menos receitas que um utilizador americano ou sul coreano ou japonês. 

E por isso não existe muito essa sinergia (…) em termos de media, não notamos muito- 

não notamos muita abertura pra nos darem destaque. Uh, quando esse destaque 

acontece, também notamos que esses efeitos não são assim tao grandes” (Ent. 5); 

enquanto a entrevista 2 mostra uma clara relação entre o tamanho do mercado nacional e 

a sustentabilidade da atividade: “(…) ninguém, em Portugal, em boa hora vai fazer jogos 

para portugueses porque a gente, em termos de tamanho de mercado, é um absurdo tu 

fazeres isso para um nicho que não existe, não é? Tu se pensares, uh, Portugal tem 11 

milhões de habitantes, não é? Se pensares, dessas pessoas quantas pessoas é que jogam 

ou que consomem avidamente jogos, e depois, dentro desse nicho de pessoas que jogam, 

qual é que é o nicho de pessoas que procuram e que consomem jogos portugueses, não 

é? É fazeres o 0,001 % da população e teres um target de… 10 mil pessoas que seja, ou 

menos que isso. E isso a nível da rentabilidade esquece, não é nada. Portanto, os 
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videojogos obviamente é uma área que se quer internacional, porque é aí que consegues, 

realmente faturar e vender um projeto, isso aí não há outra maneira.” (Ent. 2). 

 

5.1.6. Sistema de ensino, percurso académico e mercado de trabalho: 

descoincidências 

O Sistema de ensino também aparece como referenciado quanto às motivações 

destes entrevistados. Neste sentido, a paixão que surge desde cedo pelos videojogos, para 

além de os levar à experimentação através do Hobby, mostra-se também como 

influenciador forte do seu percurso académico, ditando-o por áreas relacionadas com a 

programação ou até mesmo dos videojogos, consoante a geração do entrevistado: “(…) 

já ando um bocado a experimentar com a ideia de fazer jogos, se calhar desde os meus 

13, 12- mais por essa altura, uhm, onde tinha vários projetos. Não tinha necessariamente 

os conhecimentos necessários para executá-los, mas já havia essa ideia de brincar com 

ferramentas como game engines (…) E tendo esse interesse durante o… pronto que foi a 

maior parte do ensino básico e secundário, chega- acabando o secundário, entrei no 

curso profissional na- na Restart, onde realizei um curso de 1 ano de videojogos.(…) 

acabando o curso da Restart, fiz o curso de Game and Apps Development na 

Universidade Europeia” (Ent. 8). Deste modo, o hobby foi a principal forma de 

recrutamento identificada, pelo que contribui para um «breaking in» na indústria derivado 

do gosto pela profissão – “(…) acredito que, muita gente continue a entrar nos 

videojogos, pelo interesse e pelo passion, digamos assim, dos jogos em si, mas também 

há efetivamente casos onde não é assim tão um para um essa transição” (Ent. 8); “(…) 

quando o pessoal tá a começar- é assim, obviamente que há muitas equipazinhas de malta 

que tá a fazer protótipos de, pá, no tempo livre não é? Não, não tão a ser remunerados, 

juntam-se em equipazinhas e fazem (…)” (Ent. 2) -, tal como acontece no caso norte 

americano (O’Donnell, 2014) e no caso alemão (Teipen, 2008), e contribuindo para a 

nebulosa identificada pelo mesmo autor no que toca à construção de uma identidade 

profissional destes indivíduos. 

Os entrevistados notam uma certa descoincidência entre a oferta académica, do 

sistema de ensino, e as necessidades existentes no mercado de trabalho. Esta 

descoincidência pode estar relacionada com a juventude da indústria em Portugal, que 

leva a que apenas recentemente se tenham começado a desenvolver cursos voltados para 
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esta área em território nacional, acabando estes por estar ainda numa fase experimental: 

“(…) no início, quando eu me juntei que, a brincar a brincar já foi há uns 4 anos que 

comecei um bocado a acompanhar a situação em Portugal a sério, havia muita gente, e 

ainda há muita gente que fala, que não tinha cursos, pronto, não havia cursos dedicados 

especificamente a videojogos. Há muitos deles que até inclusive não tinha… um curso 

superior.” (Ent. 8); “(…) conheço outras realidades de empresas que (…) quando 

precisam dum programador, (…) não vão buscar um programador de jogos, (…). Vão 

buscar um programador que saiu duma licenciatura de Engenharia Informática. (…) 

Então (…) falta mesmo este desenvolvimento a nível académico. (…) continuarmos a 

criar novos cursos, para que… as empresas, tenham a facilidade de ir buscar (…) 

recursos humanos especializados nos jogos, (…). Porque a programação de engenharia 

informática, (…) é um pouco diferente” (Ent. 4). 

 

5.1.7. Entidades mediadoras: desorganização e falhas na comunicação 

Entidades mediadoras foram pouco mencionadas. Isto deve-se a uma fraca 

familiarização dos profissionais quanto à existência, trabalho e papel das mesmas, e ao 

trabalho desorganizado e não representativo das necessidades e interesses destes 

profissionais: “(…) parece-me que tão um bocadinho datados, em relação à sua 

existência, porque não estão de todo a… uhm, pra já bem informados sobre o quê que 

existe aqui em Portugal, né? Nem me parece que estejam muito cientes daquilo que é a 

realidade do mercado de trabalho, o quê que se pode fazer agora a nível de (…) projetos, 

de videojogos, etc. Eu acho que eles têm uma perspetiva muito antiquada de como é que 

as coisas se podem fazer.” (Ent. 2); “(…) aquilo que acaba por acontecer é que não tem 

existido essa ponte entre… entre quem desenvolve jogos e por exemplo, o governo, no 

sentido de fazer chegar, uh, sei lá implementar, uh, apoios, ou o bocadinho que há de 

apoios pra quem desenvolve jogos” (Ent. 5). Isto leva a um grau elevado não apenas de 

desconhecimento destes agentes, por parte dos profissionais, mas também a um grau 

elevado de desconfiança destes últimos para com estas entidades. Isto leva, em todos os 

casos, à procura de ajuda e apoio entre os elementos da comunidade nacional. Num outro 

caso, foi possível também identificar a tentativa de aproximação destes profissionais e 

desta atividade com os órgãos de Estado através de iniciativas privadas e também à 

formação de entidades mediadoras entre os membros da comunidade, o que vem 
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corroborar o que já foi mencionado anteriormente, de fraca familiarização por parte dos 

desenvolvedores e da desorganização das entidades públicas existentes: “APVJ. Pronto. 

Uhm, foi formada exatamente por gente que já tem os seus anos na indústria de 

videojogos em Portugal, e que exatamente, desde o momento em que eles se mostraram, 

organizar e existir, uh, já começam exatamente a haver propostas novas e oportunidades 

novas, graças exatamente a essa associação” (Ent. 8); “(…) alguns colegas meus de 

profissão e desta área dos jogos, que apesar de tudo ainda é pequenina, rapidamente 

partimos pa outra e tamos numa agora de fazermos uma coisa como deve ser. Que tenha 

peso político sobretudo, que é uma coisa que nos falta muito. Algum peso, algum dedo 

na balança que, realmente surta efeito a nível, pá, de reconhecimento dos jogos como 

área que são, em Portugal, possivelmente algum tipo de apoio ou auxílio fiscal a 

empresas que estão nesta área, que, apesar de tudo, também era uma coisa que ajudava, 

como é óbvio (…) o que eu acho que a gente precisa de fazer a sério é de teres um pé 

dentro do Estado. Que é pra conseguires fazer pressão ao nível da Câmara, ao nível do 

Governo e por aí fora, de criares incentivos e alicerces pra que toda a gente consiga… 

consiga ter, uh, acesso a esses tipos de ajudas e apoios.” (Ent. 2). 

 

5.1.8. Estado: priorização e desenvolvimento do setor  

O Estado surge também como uma preocupação constante. Isto devido ao já 

mencionado afastamento para com a área do desenvolvimento de videojogos, mas 

também é de mencionar que estes indivíduos, para além de considerarem o apoio do 

Estado uma condição necessária para a sua atividade, em termos de investimentos – “(…) 

Porque, obviamente, sendo o mercado cá como está e também sabendo que o nosso 

Estado é muito chato no que toca a… roubar royalties de- de IP, por exemplo, não é? Em 

termos de autoria, um terço dos teus lucros de IP, é pó Estado. Uhm… é daquelas coisas 

que dissuade qualquer pessoa. Mesmo que as condições de trabalho sejam ótimas aqui 

em Portugal, porque obviamente aqui o pessoal tem um nível de… de ordenado um 

bocadinho mais baixo, portanto, qualquer empresa de lá de fora aqui fazia uma festa, 

não é necessariamente bom, a nível fiscal, pa eles, tás a perceber? Voltando àquela 

conversa de incentivos fiscais ou da falta de… de alavancagem fiscal, uh… Falta muito 

essa parte, desse trabalho, sabes?” (Ent. 2) -, também o veem como condição necessária 

para o desenvolvimento da própria indústria, chegando mesmo a comparar o estado de 
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desenvolvimento da indústria nacional e a sua relação com o Estado, com exemplos 

internacionais da mesma relação: “Há agora o Portugal 2020. Nós agora tamos a fazer 

uma candidatura também a isso, uh. (…) Vamos ver o que é que acontece, mas não é 

nada certo, nem é nada dedicado a esta área. Depois, lá fora, tens- sim, realmente tens 

alguns fundos da- da europa, (…) Pá, a questão aqui é (…) equiparavelmente (…) Tu na 

Inglaterra tinhas uma data de apoios, até estatais, [de] incentivo às empresas criadoras 

de videojogos, e que, no fundo, que te financiavam projetos. (…) a questão aqui, não tens 

nada disso. (…) com o Brexit, há muita empresa que saiu disparada do… de Inglaterra 

e- (…). A França foi buscá-los. Fez mesmo a iniciativa (…) governamental, (…) e nós 

tamos aqui um bocadinho- lá está! Mas uma pessoa- isto volta àquela conversa que a 

gente teve, que é, o governo português, não tem muito interesse por estas áreas, sabes? 

De-de criação artística ou de entretenimento. Não-não, pá, não vê o retorno que tem 

nisso” (Ent. 2); “(…) fala-se muitas vezes que nós não temos apoio do governo… Acho 

que até, por exemplo em Malta, (…) acho que há inclusive uma taxa de 50%- uma 

redução de 50% nos impostos para quem produz videojogos.” (Ent. 8). Nos casos das 

entrevistas 2 e 5, os entrevistados chegam mesmo a relacionar a falta de apoio por parte 

do Estado ao Contexto Cultural, agindo a falta de preparação para lidar com estes casos 

como justificação à falta de interesse por parte do Estado: “(…) não descuidando, os 

jogos são a indústria mais, uh, profitable neste momento! (…) São factoi-são factos, mas 

que grande parte das pessoas não têm noção, (…) Porque é aquele estigma português 

dos videojogos são coisas pra crianças (…) não têm base de consumo. O facto da gente 

também não ter grande base de consumo cá, ou por eles acharem que não temos, faz com 

que eles não apostem muito nisso, mas as pessoas esquecem-se que é um mercado 

global!” (Ent. 2); “(…) muitas das pessoas que vão depois avaliar a tua candidatura, são 

pessoas que estão completamente fora de… do quê que se passa nestas indústrias e (…) 

é normal, mas não devia ser. (…) Esse financiamento estatal é capaz de ser um pouco 

mais difícil porque, passa por muitas burocracias e… e pode não ser fácil de perceber e 

as pessoas que estão a avaliá-lo podem não ser as pessoas mais indicadas para avaliar 

a tua candidatura.” (Ent. 5). Estes depoimentos estão bastante próximos daquilo que Kerr 

(2012) defende quanto ao caso do Reino Unido, em que existe uma falta de interesse em 

tudo semelhante ao caso nacional. Contudo, tal como já referido nesta análise, a falta de 

mediatização é também um mal que assola a realidade nacional, algo que Kerr (2012) 
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identificou como uma das principais formas de apoio que o setor de videojogos tem no 

caso do Reino Unido. 

 

5.1.9. Recursos Humanos e Elite profissional 

O pequeno tamanho da comunidade, a juventude da indústria, a descoincidência 

da oferta do sistema de ensino e a procura do mercado de trabalho e a dificuldade em 

encontrar pessoal especializado em território nacional, parecem funcionar em conjunto 

para a promoção da criação e manutenção de uma elite profissional: “Obviamente que já 

há algumas pessoas que se destacam mais na indústria, obviamente pelas experiências 

que têm, ou no… nas empresas que têm, ou, again, por associações, ou pelas iniciativas 

que têm” (Ent. 8). 

Esta elite profissional goza apenas de uma maior facilidade de encontrar emprego 

devido à sua reputação na comunidade: “(…) se calhar é certo, que nas empresas 

maiores, efetivamente, há uns nomes de destaque, mas, a níveis mais baixos, não tenho 

esse conhecimento” (Ent. 8); “(…) há sempre a haver uma troca nas pessoas que 

trabalham e sempre a ver as mesmas pessoas a trabalhar umas com as outras, sim” (Ent. 

1). Contudo, é de notar que, apesar desta ser uma tendência interessante, nos dados 

recolhidos, não é possível encontrar informações suficientes que confirmem esta questão, 

pelo que não é possível afirmar que isto comprova a teoria de Legault e Weststar (2012, 

2015, 2017) quanto à questão da reputação e da mobilidade horizontal. 

O tamanho reduzido desta comunidade é também identificado como um fator 

positivo de forma geral, pois permite mais facilmente o recrutamento de profissionais 

com os conhecimento necessários para cada posto de trabalho, tal como acontece no 

seguinte caso: “(…) o grupo de game developers em Portugal é bastante pequeno, e então 

esse contacto também é mais fácil de fazer a partir do momento em que tens na equipa… 

uma pessoa que conhece bem esse grupo e que se mexe bem nesses círculos.” (Ent. 5). 

Pode relacionar-se também este caso à questão da reputação e ao seu papel na descoberta 

de oportunidades de emprego de Legault e Weststar (2015, 2017). Contudo, o acesso a 

Recursos Humanos especializados, ou a já identificada descoincidência entre a oferta do 

sistema de ensino e a procura do mercado de trabalho, continua a ser um dos principais 

problemas apontados por estes profissionais 
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5.1.10. Crunch: voluntário, mas não utilizado 

O crunch aparece como pouco utilizado. Isto, pois, parece ser do consenso geral 

destes developers que se trata de um instrumento de flexibilização laboral que não deve 

ser utilizado, à exceção de casos em que se torna extremamente necessário. Nestes casos, 

tal como referido anteriormente no capítulo 4.3, o crunch é visto como resultado de uma 

má gestão do tempo, em que na sua maioria não são horas de trabalho remuneradas ou 

recompensadas de outras formas - “(…) eu deixo a minha equipa à vontade (…) é 

preferível que demorem uma semana e apresentem um protótipo em que eu digo ok, isto 

vai ser o jogo, do que que façam numa tarde e não dê pra jogar e… vai ser basicamente 

deitar fora. (…) Uh, mas tem de ser gerido, pró bem de todos.” (Ent. 5); “(…) também 

sinto que há muito crunch que vem exatamente da má gestão e mau management- pelo 

menos do que se lê, né? (…) Uma outra perspetiva que se tem é que parece acontecer 

mais por má gestão e por más expectativas e, (…), que leva exatamente às situações de 

crunch (…) se fosse remuneradas se calhar, (…) a sensação ou a recetividade do crunch 

não seria talvez tão negativa porque, aí, talvez há sempre alguma coisa que tá a ser dada 

em retorno.” (Ent. 8); “Acho que quando alguém fica mais meia hora nem sequer tá à 

espera de receber essa meia hora, ou mesmo que sejam duas, uh, até porque sabem que 

depois no ela por ela – aliás, podem no dia a seguir sair uma hora mais cedo. Uh, e fica 

ali o break-even.” (Ent. 5) – Exceto quando a razão pelo recurso a este instrumento está 

do lado dos clientes, e não se trata, assim da má gestão de recursos – “Se derrapam, ou 

se o cliente pede algumas alterações que não estavam previstas, ou… ou mais conteúdo, 

obviamente que a gente depois cobra mais e isso depois é ajustado esse valor” (Ent. 2). 

O crunch identifica-se também como algo cuja utilização é feita por iniciativa 

individual, relacionando-se com o gosto pelo trabalho e as necessidades de aumento e 

atualização do conhecimento: “E é uma coisa que tem passado sempre um bocado… 

debaixo do radar também porque… maior parte das pessoas nesta área está por gosto.” 

(Ent.3); “(…) de certa maneira parece ser um misto de ambos. Ou seja, já se ouve falar 

tanto de crunch que, de certa maneira pervertida quase que se parece que se normalizou. 

(…) Mas sim, continuo a ter o interesse em jogar, tanto para obter conhecimentos e 

observar o quê que- pronto obter conhecimentos novos, perspetivas novas, (…), em certos 

géneros, em mecânicas novas, como, pronto, também pelo lado lúdico de simplesmente 

divertir-me a jogar videojogos.” (Ent.8); “(…) podes ter os teus projetos pessoais. (…) 
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normalmente são ideias assim um bocadinho mais bizarras, uh, experimentalismo, 

experimentar novas tecnologias que existem (…)” (Ent. 5). Isto relaciona-se com a 

questão previamente mencionada em que o jogar é tido e utilizado como um instrumento 

de trabalho. É também nesta questão que se pode identificar a perspetiva deste 

instrumento de flexibilização, o crunch, como algo inerente e natural ao processo de 

trabalho, devido à forma como estes profissionais falam dele: “obter conhecimentos 

novos, perspetivas novas, (…), em certos géneros, em mecânicas novas, como, pronto, 

também pelo lado lúdico de simplesmente divertir-me a jogar videojogos” (Ent. 8). Esta 

questão remete para aquilo que foi apelidado de «autoexploração» em 4.2. em que, 

essencialmente, os empregadores beneficiam de trabalho extra não remunerado, e os 

trabalhadores beneficiam de um constante aumento e aperfeiçoamento das suas 

competências e conhecimentos, culminando numa maior adaptação às necessidades do 

mercado de trabalho, podendo também ser associada à questão do work as play 

identificado por O’Donnell (2014) em 4.4., no qual é possível identificar uma transição 

de componentes lúdicas para o campo profissional, sentimento de dedicação, que os 

incentiva a procurar formas eficientes de perceber e controlar os mecanismos e sistemas 

subjacentes às estruturas dentro das quais se movimentam, através da aplicação de um 

esforço para além do que lhes é exigido. 

A entrevista 8 mostra uma nova tendência de observação e não tanto de uso, no 

que diz respeito ao jogar como instrumento de trabalho: “(…) mesmo que o profissional 

de videojogos, tenha entrado na área- na indústria de videojogos, por interesse em 

videojogos, o mais provável, pelo menos o que é mais contado recentemente, é alguém 

que nem sequer joga videojogos. Vê simplesmente videojogos através de plataformas 

como o Youtube ou o Twitch, e sente que absorve a maior parte do conhecimento e da 

experiência só a observá-lo e não tanto a jogá-lo” (Ent. 8). Isto liga-se à entrevista 5, em 

que o entrevistado conhece alguma gíria não por jogar, mas por ver algum conteúdo em 

plataformas digitais: “(…) e acontece muitas vezes aquela situação do, ah podíamos fazer 

isto como aquele jogo X, e eu, pronto, não conheço o jogo, e há aquele pasmo geral do, 

ah, como é que é possível não teres jogado isto.” (Ent. 5). Isto poderá constituir uma nova 

ferramenta ou instrumento de trabalho, facilitador na poupança de recursos pois não 

implica a compra nem a alocação de tempo para experienciar o jogo. Apresenta lacunas 

pois o observador não experiencia algumas partes das mecânicas utilizadas no jogo: 
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“tenho um bocado essa opinião que, por muito que uma pessoa veja os jogos no Youtube 

e no Twitch e consiga ter um bocado o conhecimento, uh, lateral do quê que… do quê 

que envolve esses jogos, uma pessoa a experimentá-lo é que tem uma noção mais- mais 

profunda do quê que são os timing, de qual é que é o nível de investimento que é 

necessário do jogador” (Ent. 8). 

 

5.1.11. Flexibilidade: capacidade de autogestão do trabalho 

A flexibilidade, tanto em termos de teletrabalho como de flextime, são 

instrumentos largamente utilizados e preferenciados por estes profissionais: “(…) este 

tipo de profissão deve ser das mais fáceis de trabalhar (…) porque temos a facilidade de 

trabalhar às horas que queremos, onde queremos. Basta termos o nosso computador e 

conseguimos produzir. E penso que isso, isso é uma mais valia (…)” (Ent. 4); “(…) é 

muito mais fácil, criar um projeto, com pessoal, porque, é apenas online; tens tudo online, 

não se precisa de ir em pessoa. Por isso também há muitos mais possibilidades.” (Ent. 

6). Isto também se pode relacionar com a questão da globalidade, identificada por alguns 

deles, que torna esta numa profissão mais globalizada: “ (…) como é uma indústria mais 

recente, e é uma indústria que acompanhou muito a evolução da internet, e a evolução 

dos meios de comunicação, acredito que grande parte dos projetos hoje em dia envolvem 

muito gente de fora. Ou seja, geralmente as empresas, (…) mais abaixo no nível, muitas 

vezes são criadas por ligações remotas. Por exemplo, nós na [Empresa], tem na mesma 

4 nacionalidades diferentes a trabalhar no mesmo projeto. Uh… ou seja, sim. Umm e 

(…) mesmo o publishing, o publicar em territórios diferentes, envolve sempre o contacto 

com, uhm, com outros países, uh, chegar a outros mercados(…) acredito que os jogos 

estão claramente e fortemente enraizados na ideia de… trabalho remoto e das ligações 

remotas e de… colaborar com gente fora do nosso casulo e relações.(…) diria que não é 

só- não toca só à indústria de videojogos, mas é mesmo à, pronto, à geração atual do 

trabalho” (Ent. 8); “(…) uma pessoa que não consiga, por exemplo, entrar em contacto 

com… pessoas dos outros países, e com as próprias plataformas… uh, onde os jogos tão- 

são publicados, uh, está condenada a falhar.(…) deve ser uma pessoa que esteja pronta 

pra estar em qualquer parte do mundo” (Ent. 5). 

A Autogestão é também um tema que, apesar de ser pouco referenciado de forma 

direta, apresenta-se como uma das principais formas de organização do trabalho, se a isto 



 

96 

juntarmos as questões do Flextime, Teletrabalho e Trabalho por objetivos: “(…) em 

termos de horários, não. Não são fixos, nós o horário de entrada é às 9, mas se alguém 

chegar às 10 ninguém se chateia. (…)  mas no fundo aquilo que interessa é que o trabalho 

esteja feito. (…) O nosso art director, por questões pessoais, trabalha a partir de [casa]. 

Nunca trabalhou connosco a partir do escritório. Nós, uh, fazemos reuniões mais 

importantes, e mais frequentes e (…) ele vem cá, mas todos os outros contactos são feitos 

por Skype e por email. (…) esporadicamente, não existe problema nenhum que a pessoa 

fique por casa a trabalhar, ou… Isso acontece muitas vezes.” (Ent. 5). Estas questões da 

flexibilidade corroboram a caracterização de Teipen (2008) relativamente a estas 

questões, assim como a questão da autoexploração, advinda da ilusão de liberdade que a 

alta flexibilidade de gestão do trabalho permite aos indivíduos, tal como já explorado em 

4.2., mas aprofundadamente, se a isto relacionarmos a questão do crunch potenciado pelo 

gosto pela profissão conjuntamente com a falta de um horário fixo de encerramento do 

dia de trabalho. 

 

5.1.12. Progressão na carreira: mercado nacional e oportunidades globais 

Esta questão anterior também se relaciona com a da progressão na carreira, na 

qual se identifica o mercado nacional e a juventude da indústria como principais causas 

repelentes à mobilidade vertical em Portugal – “maior parte do advice que é dado (…), é 

que se alguém quiser progressão na carreira é melhor procurar noutros países, que já 

têm empresa- exatamente empresas estabelecidas a longo termo, (…). Mesmo já havendo 

empresas como [a Miniclip], que se sustentam mais a longo termo e que pelo que me 

parece, (…) há efetivamente algum espaço para uma progressão de carreira, mas 

exatamente para uma progressão de carreira mais… grande, longo termo, parece-me 

sempre haver a necessidade de ir pa fora.” (Ent. 8) - e que levam a uma mobilidade 

horizontal extremamente grande: “Acho que em Portugal ainda estamos muito no início 

do-do, do nível, onde ainda tamos um bocado à procura de contratos um bocado mais 

curtos. Acho que ainda tamos num- número reduzido de empresas- já existem algumas, 

(…), que consigam contratar, de arranjar contratos mais a longo termo… Ou seja, acho 

que há um misto. Acho que ainda é um misto reduzido” (Ent. 8); “(…) cá em Portugal é 

um mercado muito pequeno. (…) Acho que, em Portugal, vai haver mais ou menos uma 

altura em que vai… estagnar, porque não existe mercado, cá (…) acho que chegas a uma 
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altura em que estagnas, mas se tiveres, uh, a vontade de chegar ao topo, digamos assim, 

terás que ir pra fora e trabalhar pós estúdios maiores.” (Ent. 5) – indo de encontro à 

relação encontrada entre a expressão do mercado e do desenvolvimento da indústria 

identificado por Teipen (2008). 

A progressão na carreira aparece ainda relacionada com a construção de um 

portefólio opor estes profissionais: “(…) obviamente as pessoas tão livres de pôr no seu 

portefólio tudo o que é trabalhos da empresa.” (Ent. 2). Apesar de um poder ser 

construído através de projetos caseiros, ou em hobby, é mais valiosa a detenção de títulos 

em nome profissional: “(…) qualquer pessoa que queira trabalhar na indústria, mesmo 

que uma pessoa queira ir pa uma Ubisoft ou assim trabalhar (…) O quê que eles te pedem 

pa tu entrares? Pedem-te 3 títulos no mercado, né” (Ent. 2). Por este motivo, este tema 

aparece proximamente relacionado ao de Precariedade, nomeadamente à que se dedica às 

questões de Segurança de Trabalho. Nestes casos, esta precariedade foi identificada como 

«project hopping». Isto significa que, o aumento do portefólio é um fator mais importante 

do que a segurança de trabalho, sobrepondo-se a construção de uma reputação à 

imprevisibilidade do trabalho: “Em geral, uh… a maior parte das pessoas quer trabalhar 

em coisas pequeninas só pra dizer que tem um jogo lançado lá fora, ou 2 ou 3 títulos, e, 

em geral,  obviamente que esses não vão ser os grandes jogos de make or break que te 

vão dar o financiamento pró resto da vida de fazer jogos e por aí fora. (…) é um bocado 

(…) aquela lengalenga do portefólio, sabes? De… eu quero trabalhar pa ter experiência 

(…)” (Ent. 2). Deste modo, muitos profissionais preferem trabalhos em regime freelance: 

“(…) no meu objetivo, como não é trabalhar assim, profissionalmente, (…) não procuro 

essa estabilidade, por enquanto” (Ent. 1). Segundo alguns entrevistados, isto acontece, 

pois, a quantidade é mais valorizada por potenciais empregadores do que a qualidade, 

principalmente no início da carreira: “Porque eu por exemplos, a minha primeira 

experiência, uh, na área, ou seja profissionalmente em jogos, eu tive 4 anos no primeiro 

sítio, em que fui trabalhar. (…) Na altura eu achava, não eu tou aqui há 4 anos, isto já 

é- mas na realidade tive lá tempo a mais. Porquê? Porque (…) eu devia ter mais 

portefólio pr’aquele tempo. (…) Porque eu depois quando fui, depois a uma entrevista 

(…) é que me apercebi. Quando eles me perguntaram, atão e portefólio? Mostra lá. E no 

quê que trabalhaste nestes 4 anos? 4 anos é muito tempo! E eu comecei a contar pelos 

dedos, ó pá, isto realmente… ya” (Ent. 3). 
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5.1.13. Cultura do Segredo 

 A cultura do segredo aparece relacionada maioritariamente às questões da 

mistificação da profissão – “(…) ajuda, e dá um bocadinho pra, uh, desmistificar um 

bocadinho as nossas realidades. (…)  nem que seja pelo menos entre nós.” (Ent. 2); “(…) 

há muito a expectativa que, desenvolver videojogos requer a mesma energia e a mesma 

motivação que jogá-los. Uh, isso acontece muito, exatamente com a cultura gamer, 

infelizmente, em que há muito a perspetiva, ah porquê que neste jogo tu fazes isto, porque 

neste outro jogo isto não acontece. Ou seja, há um, o que sinto mais é que, a questão dos 

videojogos como um brinquedo ou só como entretenimento ainda, efetivamente existe, 

mas mais notável (…) é exatamente essa… falta de cariz técnico do público geral, do quê 

que exatamente está associado a desenvolver um videojogo” (Ent. 8) -, da utilização de 

mecanismos de defesa através da utilização de instrumentos legais – “(…), em termos de 

partilha do- das informações que nós fazemos por exemplo a publisher, por exemplo a 

pessoas que são como nós, é sempre assinado um NDA, uh que faz com que elas não 

possam fazer o mesmo jogo, por exemplo, nem possam partilhar as informações com… 

com outros estúdios ou outras pessoas” (Ent. 5); “Acontece a nível internacional, 

porque… NDAs, uh, questões legais do que normalmente é de… do que é 

necessariamente, pronto, da falta do interesse em partilhar esse conhecimento” (Ent. 8) 

- e da entreajuda e partilha de informação entre developers – “Uh, se for uma questão 

mais criativa ou uma questão mais tame, mais facilmente se encontra alguém que tenha 

o interesse de, em dar suporte ou, mostrar opinião ou oferecer feedback pra que (…) a 

ideia ou o objetivo seja concretizado. Ou seja, se uma pessoa tiver interesse ou tiver um 

problema de conhecimento, por exemplo relacionado à programação, facilmente, ou com 

umas trocas de contactos, facilmente chega a alguém que consiga ajudar no 

esclarecimento dum problema específico.” (Ent. 8) – e até mesmo entre empresas – “(…) 

acredito que normalmente entre as empresas em si, a ligação é mais aberta porque se- 

tem que ser pra que se consiga desenvolver e chegar à ideia que as duas empresas querem 

chegar, uhm,  e pode haver um filtro de informação entre as empresas- entras as 

empresas que estejam a trabalhar e as que ficam de fora, mas que continua a haver essa 

partilha de informação, que é frequente,  entre profissionais e entre empresas também” 

(Ent. 8). Isto vem contra a teoria encontrada, em que, consoante a força e capacidade 

competitiva das empresas, maior o estrangulamento que exercem sobre o fluxo de 
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informação (O’Donnell, 2014), mas continua a levar à mistificação da profissão tanto em 

termos da cultura dominante como em termos da subcultura em questão. É também 

comum ver-se este tema associado ao da sustentabilidade, em que o controlo da 

informação se torna num mecanismo de defesa da empresa, de modo a assegurar a sua 

sobrevivência: “(…) acho que normalmente esse tipo de contratos e esse tipo (…) de 

informações tem mais a ver com a proteção da cultura da empresa e com a proteção de, 

pronto, de ideias comerciais do que tem necessariamente a ver com o conhecimento 

efetivamente associado a elas” (Ent. 8). Quanto aos mecanismos de defesa enunciados, 

é também de realçar que isto se relaciona com a questão da sobrevivência dos sistemas, 

explorada em 4.4., no qual estes mecanismos de fechamento, juntamente com 

mecanismos de abertura como as mencionadas aquisições, agem em conjunto para 

assegurar a sobrevivência das empresas: “(…) quando falo deles tem também a ver um 

bocadinho (…) um tom de compreensão (…) Tu tens uma empresa, tens que sobreviver. 

E obviamente, quando as oportunidades aparecem, tu queres agarrá-las (…). Portanto, 

o quê que acontece, essas empresas, em geral, o interesse delas é trabalharem pa elas 

mesmas e não pós outros. Portanto, elas vão sempre mexer-se e tomar medidas, uh, de 

maneira a elas enriquecerem. O problema desse tipo de medidas (…) é que isso (…) é 

míope. E é um pensamento muito a curto prazo. (…) não te dá o rendimento também que 

tu tens. E depois andas sempre ao ai ai! E se andas sempre ao ai ai, ainda és mais 

impulsionado a continuares nesse tipo de… de filosofia, sabes? De (…) só me safei até 

agora desta maneira, mas continuo sem dinheiro, portanto é continuar a fazer isto se não 

vou ao fundo! (…) é pouca gente. Mas (…) são os chamados gatekeepers. Que gostam de 

se por a jeito em posições de controlo (…). E, em geral… aí é que entra o problema, que 

é- que é essa asfixia que tavas a falar, de (…) acesso aos meios” (Ent. 2). 

 

5.1.14. Entreajuda 

A entreajuda foi também um dos temas com maior incidência nas entrevistas. Este, 

para além da sua associação ao tema da Cultura do Segredo, surge como resposta a 

dificuldades formais e informais - “(…) muitas das vezes tu aprendes mais numa tarde, 

uh, no evento certo a falar com a pessoa certa, do que em meio ano à frente do 

computador à procura de coisas no Google. Uh, e isso é fundamental, (…), nós tentamos 

sempre ajudar todas as pessoas que nos contactam, dentro do possível.” (Ent. 5); “(…) 
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acho que o espírito de entreajuda, especialmente para começar, e especialmente para 

procurar maneiras por exemplo de mais a longo termo, é bastante positivo em Portugal. 

Uh, vários amigos meus, que considero próximos atualmente, foram exatamente pessoas 

também conhecidas desta maneira, a perguntar qual é que é a melhor maneira de… 

resolver problemas criativos, (…) e também se criaram assim vários, pronto, laços 

relacionais com essas pessoas. Por isso, acredito que, especialmente em Portugal, nós 

temos uma comunidade bastante recetiva.” (Ent. 8) -, e também como uma das principais 

formas de promover o desenvolvimento da indústria – “(…) nós queremos, neste 

momento, fazer com que a nossa indústria passe a ser uma indústria, efetivamente, não 

é? (…) e pra isso, a gente precisa um bocadinho de todos a remar pró mesmo lado, e … 

e tem que se vincar um bocadinho mais essa entreajuda.” (Ent. 2). Esta sua associação á 

Cultura do Segredo, vem em seguimento do que foi discutido em 4.4., no sentido em que 

é a entreajuda que funciona como solução à dita asfixia da informação e ao controlo da 

mesma por empresas mais estabelecidas. Apesar de, no caso nacional, esta asfixia estar 

mais associada a uma questão de sobrevivência do negócio e não tanto a questões de 

gatekeeping, como foi identificado nesse mesmo capítulo, é ainda necessária a 

interferência neste controlo de fluxos de informação por parte da comunidade, 

corroborando, então, a perspetiva de O’Donnell (2014).  
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Capítulo 6 – Considerações finais e pistas futuras 

6.1. Conclusões 

 Através da análise das entrevistas e das hipóteses fundamentadas nestas e na 

teoria, é possível retirar algumas conclusões quanto à identidade, condições de trabalho e 

dificuldades sentidas por estes profissionais. Nomeadamente, ao nível da identidade, 

apesar de alguns dos entrevistados não considerarem que façam parte da subcultura 

gamer, a maioria considera que sim, sendo que mesmo a própria natureza do trabalho 

obriga a uma certa pertença a este nível. Quer isto dizer que os conhecimentos necessários 

para a produção de um jogo, os instrumentos de trabalho utilizados e o estudo do mercado 

deste setor obriga, de certo modo, à pertença a esta subcultura, indo ainda influenciar as 

produções destes criadores, tanto ao nível criativo como ao nível técnico, tal como foi 

possível identificar nas entrevistas. Isto vem também influenciar a capacidade de 

comunicação destes criadores entre pares, entre membros da comunidade e também 

potenciais investidores. 

É possível responder aos objetivos apresentados em 4. 1.. Para o primeiro objetivo, 

“perceber a realidade desta atividade profissional em território nacional”, chegamos à 

conclusão de que esta é uma comunidade pequena, a qual o tamanho reduzido do mercado 

nacional e peso nas prioridades do Estado levam a um desenvolvimento lento da área. É 

também possível identificar a necessidade de um nome high-profile para chamar mais 

investimento estrangeiro para esta área, assim como é possível identificar uma preparação 

académica especializada na área bastante lacunar e ainda em fase de experimentação. 

 Quanto ao trabalho em si, é de notar que este é de natureza bastante flexível, no 

que diz respeito à questão da autogestão, composta por elementos como a flexibilidade 

de horários, possibilidade de teletrabalho, mobilidade horizontal e vertical, influenciados 

pelo tamanho do mercado nacional, que implica uma mobilidade com alvo no estrangeiro. 

É também de mencionar, que sendo este um trabalho por objetivos, é normal que estes 

profissionais se encontrem a trabalhar num projeto de forma temporária e nem sempre até 

à conclusão do mesmo. Isto significa que existe um elevado grau de precariedade dentro 

desta profissão, tanto ao nível das remunerações, que tal como foi visto, obriga à execução 

de outros trabalhos ao nível do freelance, assim como ao nível da segurança do trabalho, 

influenciada, para além do tamanho do mercado nacional, pela reputação de cada um 

destes profissionais. Esta segurança de trabalho foi também identificada como «project 
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hopping», uma versão autoimposta por estes profissionais, colocando uma importância 

ao nível da acumulação de experiências e conhecimentos, para a facilitação da obtenção 

de emprego no futuro. Esta condição foi identificada como tendo uma ligação bastante 

forte com o conceito de progressão na carreira (ao nível nacional e internacional) e, 

juntamente com este último, de construção de portefólio profissional, que permite a 

construção de uma reputação e maior segurança de trabalho. 

 Em termos demográficos, é de notar que a grande maioria destes profissionais são 

do género masculino, tal como é o caso de todos os entrevistados, com idades entre os 20 

e os 35 anos. A sua localização é bastante espalhada por todo o país, com tendência a uma 

concentração nas regiões Norte e Sul do país. É possível também apontar para a educação 

como outro ponto em comum, sendo que estes mostram uma preferência, mas não 

exclusividade, pela área da informática e engenharia. Isto responde ao objetivo 2, o qual 

se refere á caracterização dos profissionais, tendo em conta aspetos demográficos, 

académicos e de localização geográfica. Estas questões foram muitas vezes associadas 

pelos entrevistados a questões culturais, de modo a justificar o desequilíbrio de género, 

assim como a questão do gosto foi utilizada para explicar a escolha do curso e área 

profissional. Isto vem também associar-se à questão do breaking in, que no caso destes 

profissionais, todos eles mostraram a existência da profissionalização do seu hobby. Estas 

questões do gosto e da entrada pelo hobby, vêm responder ao objetivo 3, que se refere às 

motivações inerentes à escolha profissional. Enquanto isso, o gosto foi também 

identificado como a principal forma de mistificação do trabalho extraordinário, 

camuflando o crunch, pelo que, no caso nacional, este é visto, inconscientemente, como 

uma parte natural do processo de trabalho, ao mesmo tempo que se pode identificar como 

algo benéfico para os trabalhadores, ao permitir a atualização dos conhecimentos. As 

principais barreiras ao desenvolvimento, foram identificadas como sendo a juventude da 

indústria, comparativamente ao caso de outros mercados internacionais, o contexto 

cultural e político, que influencia a perceção deste setor por parte do Estado, 

descreditando-o como área viável para investimento e fomento da economia. Relacionado 

com este último, entram em jogo, questões como o fraco investimento no 

desenvolvimento do ensino da área e a dificuldade de financiamento destas produções por 

parte de entidades públicas e privadas, assim como a falta de uma representação deste 

setor perto dos organismos de Estado. Isto é ainda mais acentuado no caso das entidades 
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mediadoras existentes, que aparentam ter um trabalho desorganizado e 

descontextualizado quanto às necessidades destes profissionais, podendo-se, então, 

responder ao objetivo 6 “Conhecer a existência de benefícios e incentivos económicos de 

financiamentos”, nomeadamente no que diz respeito à intervenção do Estado. Deste 

modo, o objetivo 6 remete para uma realidade em que os benefícios económicos são efeito 

de iniciativas públicas, mas reduzidas e não específicas à área dos videojogos, assim como 

se pode afirmar que esta área não é vista por parte do Estado como importante para o 

desenvolvimento da economia nacional, devido à ausência de planos, projetos e 

legislação específicos à mesma.  Para além disto, a cultura do segredo foi também 

identificada como uma barreira ao desenvolvimento, mas estes profissionais mostram que 

o estrangulamento da informação daqui decorrente, é feito numa tentativa de garantir a 

sobrevivência das empresas nacionais. Neste caso, defendem que a informação é 

transmitida de forma informal, através de laços e redes sociais, identificados como 

entreajuda, mostrando o enorme peso que a comunidade e a participação nesta têm, 

correntemente, para o desenvolvimento deste setor. É também possível com esta 

informação obter a resposta a um outro objetivo, nomeadamente o 5, relativo às questões 

relacionadas com a entreajuda e redes sociais. Deste modo, a entreajuda estabelece-se 

como um mecanismo central para o desenvolvimento destas empresas em Portugal. Este 

mecanismo é posto em prática de diferentes formas, como é o caso de Meets, fóruns on-

line, Conferências e outros eventos semelhantes, como o caso do GameDev camp e Game 

Jams, acontecimentos bastante regulares dentro da comunidade.  

 Por fim, é finalmente possível responder ao objetivo 4, relativo às dificuldades 

características desta atividade profissional em Portugal. Ao longo destas conclusões 

foram identificadas as principais dificuldades, assim como os mecanismos utilizados para 

as subverter, pelo que o objetivo número 4 e a sub-questão b) estão muito proximamente 

relacionadas. Deste modo, o objetivo 4 pode ser respondido através das questões  da 

existência de uma Cultura do Segredo que dificulta a transmissão de informação, a 

questão do fraco investimento no ensino, a dificuldade de financiamento, a falta de 

representação deste setor perto dos organismos de Estado, a desorganização das entidades 

mediadoras e representantes destas empresas e trabalhadores, a mistificação da profissão 

e camuflagem dos períodos de crunch, a precariedade em termos de remunerações, 

segurança de trabalho e também a dificuldade em progredir na carreira em território 
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nacional. Enquanto isso, a sub-questão b) “Que estratégias utilizam para subverter 

dificuldades, caso existam?”, pode ser respondida em seguimento ao objetivo 4, da 

seguinte forma: Entreajuda entre membros da comunidade para facilitação da transmissão 

de informação e acesso a oportunidades de trabalho, recurso a financiamento de planos e 

programas estrangeiros, progressão na carreira a nível internacional e recurso ao freelance 

para aumentar a capacidade de sustentabilidade da atividade. Quanto à sub-questão a) 

“Qual a perceção da influência do contexto social na atividade profissional destes?” é 

possível ver que estes profissionais identificam algumas questões como tendo a sua 

origem no contexto cultural em que se inserem, nomeadamente a questão da gendrificação 

e da estereotipação da área profissional e oferta académica, a desacreditação da área como 

rentável e deslegitimação da profissão, a falta de interessa por parte do Estado nacional, 

a desorganização da representação destes profissionais e as dificuldades no acesso a 

financiamentos. 

As respostas às sub-questões são, basicamente, uma conjugação das respostas aos 

objetivos. Do mesmo modo, a conjugação das respostas a ambas as sub-questões dá 

origem à resposta da pergunta de partida “Qual a influência do contexto social na 

atividade profissional dos criadores de videojogos em Portugal?”, que se pode responder 

com auxílio da teoria desenvolvida ao longo desta investigação, e disponível em forma 

de diagrama na figura 7, no final deste subcapítulo. Assim, esta atividade caracteriza-se 

por uma massa trabalhadora entre os 20 e os 35 anos, maioritariamente do género 

masculino e com uma tendência para a área das engenharias e programação. Isto é algo 

que se pode identificar como proveniente da cultura ocidental, relativamente à atribuição 

de papéis sociais consoante o género. Esta cultura ocidental estabelece também que dada 

a sua faceta lúdica, os videojogos não são uma profissão rentável. A cultura ocidental 

reflete-se também na postura tomada por parte do Estado, que mostra uma falta de 

interesse quanto a esta área, assim como uma falta de organização no que diz respeito às 

entidades de medição de interesses existentes. Conjugando estes fatores, é possível 

encontrar uma explicação para a existência de fortes dificuldades de financiamento desta 

atividade em território nacional. Associada á falta de financiamento, pode também 

identificar-se a questão da precariedade e baixos rendimentos, algo que vem tornar esta 

numa profissão pouco viável, obrigando à procura de outros trabalhos e levando à perda 

e impossibilidade da exclusividade da atividade. Quanto ao breaking in na indústria, pode 
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identificar-se uma paixão original pelos videojogos que surge cedo nas vidas destes 

profissionais. Isto leva a que o seu primeiro contacto com a área seja através de criações 

em regime de hobby. Esta paixão vem também influenciar o percurso académico destes 

profissionais. Relativamente ao percurso académico, a oferta académica é identificada 

por estes como sendo de relativa baixa qualidade e ainda bastante experimental, devido à 

etapa atual do desenvolvimento da indústria nacional. Isto leva não apenas a uma 

dificuldade em encontrar recursos humanos especializados em território nacional, como 

também a um estatuto de low-profile da indústria nacional, que revela um investimento 

igualmente baixo da indústria global, e insustentável no mercado nacional, assim como 

também revela uma relativa descoincidência entre a oferta académica e as necessidades 

do mercado de trabalho. Deste modo, as produções nacionais padecem também de uma 

forte visibilidade no mercado global. Este trabalho apresenta-se também como tendo uma 

natureza bastante flexível, e que promove a progressão da carreira no estrangeiro. Isto 

acontece, pois, o baixo desenvolvimento da indústria nacional impede a progressão a 

nível nacional, e obriga a uma mobilidade horizontal bastante elevada. Finalmente, é 

também possível identificar o crunch como um instrumento de flexibilização laboral visto 

como natural ao processo de trabalho, se bem que de forma camuflada, como 

consequência do work as play, que também se reflete como uma forma de autoexploração, 

derivada das condições favoráveis à autogestão do trabalho e do gosto pelo mesmo.  
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Fonte: autor 
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Figura 7 – Diagrama da Teoria
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6.2. Dificuldades, limitações e pistas futuras 

Em termos de dificuldades, quanto às entrevistas, apesar da amostra conseguida 

poder ser representativa da realidade nacional, é de sublinhar que esta amostra faz parte 

de um universo bastante reduzido. Isto significa que, tal como Newman (2014) adverte, 

para pequenos universos amostrais, o aumento da amostra resulta num aumento 

significativo da representatividade dos resultados. Esta questão vem levantar uma outra, 

relacionada com a já mencionada dificuldade em estabelecer um número exato do 

universo destes profissionais, assim como na questão da especialização destes, que se 

apresenta como bastante diversificada devido à questão de a oferta académica nacional 

estar ainda numa fase de desenvolvimento (no que respeita à formação específica em 

videojogos), o que leva a especializações bastante diversificadas dentro da comunidade. 

Isto torna este num campo particularmente desafiante de estudar. A adicionar a isto, é de 

ressalvar que o guião e a investigação em si, abordam vários tópicos e variáveis, o que 

poderia beneficiar de um maior número de respostas. Isto significa que, num estudo futuro 

deste tipo, o conceito de saturação da informação é menos benéfico do que a obtenção de 

respostas do maior número de pessoas possível. A utilização apenas de chamadas de som 

apesar de mais informal e menos impositor para os entrevistados, impossibilitou a 

implementação e leitura de linguagem corporal nas respostas, algo que também poderá 

ser interessante incluir no futuro. A diversidade de tópicos e variáveis incluídas no guião 

é também uma questão a criticar, sobretudo no que vem influenciar quanto à duração das 

entrevistas e à sua análise posterior. Quer isto dizer que, em termos de duração, os 

depoimentos são bastante dispersos consoante a experiência profissional de cada 

indivíduo. A longa duração poderá ter tido algum efeito nas respostas dos inquiridos, 

devido a alguma fatiga que poderá ter causado aos mesmos. No entanto, no futuro, esta 

será uma questão de escolha, em que o objetivo da investigação ditará qual o fator mais 

importante; se a diversidade de informação ou o aprofundamento de tópicos específicos. 

Apesar disto, a utilização do guião apenas como orientador da conversa, mostrou-se como 

algo positivo, que permitiu a abertura dos entrevistados, sendo que estes chegavam a tocar 

em pontos por eles mesmos considerados sensíveis. Por outro lado, o não seguimento do 

guião ipsis verbis poderá causar problemas de confiabilidade e de viabilidade das 

respostas e resultados obtidos, tal como já mencionado. Em termos de representação 

geográfica, a presente amostra representa apenas o território de Portugal Continental, 
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sendo que, visto o ritmo de crescimento de empresas e estúdios nos territórios insulares 

do país, deveria também ter sido incluído pelo menos um depoimento das Regiões 

autónomas da Madeira e dos Açores. 

Pode também referir-se que esta investigação poderá beneficiar, no futuro, de uma 

vertente quantitativa, que poderá servir para um aprofundamento deste fenómeno e desta 

realidade, para o alargamento do estudo a um maior número de indivíduos, e também para 

aumentar a questão da viabilidade e fiabilidade dos resultados, ao permitir uma 

triangulação dos resultados obtidos nas vertentes qualitativa e quantitativa da 

investigação; algo que este estudo poderia ter beneficiado também. 

É também de mencionar que este se demonstrou um projeto demasiado ambicioso 

para o tempo disponível. 
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Anexo 1 – Modelo de análise 

Figura 2: Modelo de análise das entrevistas aos produtores de videojogos 

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores 

1. Contexto 

social 

1.1.Contexto 

político 

1.1.1. Objetivos de 

desenvolvimento da 

economia nacional 

a) Prioridade do 

setor dos 

videojogos 

b) Representação 

dos interesses 

dos 

trabalhadores 

1.1.2. Acordos 

europeus 
- 

1.1.3. Programas de 

ajuda nacionais 
- 

1.1.4. Programas de 

ajuda estrangeiros 

(europeus) 

- 

1.2.Contexto 

económico 

1.2.1. Flexibilidade 

a) Mobilidade 

horizontal 

b) Mobilidade 

vertical 

c) Flextime 

d) Teletrabalho 

1.2.2. Acesso a 

financiamento 
- 

1.2.3. Capitais de 

Risco 
- 

1.3.Contexto 

cultural 

1.3.1. Cultura 

ocidental 

 

- 
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1.4.Contexto 

histórico 

1.4.1. Cultura 

ocidental 

2. Contexto 

laboral 

2.1.Cultura 

profissional 

2.1.1. Género - 

2.1.2. Idade - 

2.1.3. Nível de 

escolaridade 
- 

2.1.4. Cursos - 

2.1.5. Acesso a 

financiamento 
- 

2.1.6. Flexibilidade 

a) Mobilidade 

horizontal 

b) Mobilidade 

vertical 

c) Flextime 

d) Teletrabalho 

2.1.7. Precariedade 

laboral 
- 

2.1.8. Cultura gamer - 

2.2. Identidade 

profissional 

2.2.1. Meritocracia 

(crunch) 
- 

2.2.2. Gamer culture - 

2.2.3. Género - 

2.2.4. Idade - 

2.2.5. Nível de 

escolaridade 
- 

2.2.6. Cursos - 

2.2.7. Flexibilidade 

a) Mobilidade 

horizontal 

b) Mobilidade 

vertical 

c) Flextime 
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d) Teletrabalho 

2.2.8. Crunch - 

2.3.Organização 

do trabalho 

2.3.1. Flexibilidade 

a) Mobilidade 

horizontal 

b) Mobilidade 

vertical 

c) Flextime 

d) Teletrabalho 

2.3.2. Crunch - 

2.4.Precariedade 

laboral 

2.4.1. Creditação - 

2.4.2. Flexibilidade a) Part-time 

b) Full-time 

2.4.3. Sistema de 

recompensas 
- 

2.4.4. Crunch - 

 2.4.5. Recrutamento - 

2.4.6. Outsourcing - 

2.4.7. Exclusividade 

da atividade  
- 

2.4.8. Situação de 

freelancer 
- 

2.5.Redes 

Sociais 

2.5.1. Localização 

geográfica 
- 

 2.5.2. Relação com 

outras empresas do 

setor 

- 

2.5.3. Relação com 

outros estúdios do 

setor 

- 
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2.5.4. Relação com 

empresas/ estúdios 

internacionais 

- 

2.5.5. Relação com 

outros membros da 

comunidade 

- 

Fonte: autor 
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Anexo 2 – Fases da investigação e Cronograma 

Figura 3: Cronograma das fases da investigação 

 2018 2019 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 

1ª Fase- Rutura  

Leituras e pesquisa 

bibliográfica 

             

Observação e 

entrevistas 

exploratórias 

             

Elaboração da 

pergunta de partida 

e objetivos 

             

2ª Fase - Construção  

Definição da 

problemática 

teórica 

             

Construção do 

modelo de análise 

             

Colaboração com 

SPCV 

             

Desenvolvimento e 

criação do guião 

para as entrevistas 

             

Realização de 

entrevistas 

             

3ª Fase - Verificação  

Transcrição e 

análise das 

entrevistas 

             

Conclusões sobre 

as informações 

recolhidas 

             

Redação da 

Dissertação 

             

Fonte: Adaptado de Quivy e Campenhoudt, 2013 
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Anexo 3 – Espiral da Indústria de Dymek 

Tabela 7: Espiral da Indústria de Dymek 

Passos Definição 

1 – Planificação de consolas de videojogos 

Desenvolvimento de hardware e software, 

cuja planificação influencia todas as decisões 

e estratégias económicas e tecnológicas da 

indústria durante a esperança de vida da 

consola no mercado 

2 – Propagação da visão dos produtores de 

consolas de videojogos 

Produtores de consolas de videojogos marcam 

presença no mercado tanto do lado dos 

consumidores como dos produtores de 

videojogos. Estabelece-se uma relação 

simbiótica entre estas duas vertentes do 

mercado, em que os consumidores são a chave 

do lucro, enquanto os produtores 

desenvolvem videojogos tendo em conta as 

limitações estabelecidas pelas potencialidades 

que as novas consolas permitem, 

evidenciando-se, assim, uma forma de 

gatekeeping por parte dos produtores de 

consolas. 

3 – Produção das consolas de videojogos 

Fase não apenas de produção, mas de 

distribuição, marketing e venda das consolas, 

normalmente direcionadas à secção do 

público mais recetiva – hardcore gamer – que 

agem como difusores desta nova tecnologia, 

de forma a recuperar o seu investimento da 

forma mais rápida possível. 

4 – Editoras de videojogos selecionam 

público-alvo e estratégias de marketing 

O público-alvo selecionado é o mesmo das 

produtoras de consolas, devido às limitações 

por estas impostas nos produtores de 

videojogos, que impossibilita, de certo modo, 

a inovação tecnológica e ao nível de 

marketing, limitando as opções possíveis em 

termos de público possível. 
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5 – Editoras de videojogos investem no 

desenvolvimento de videojogos 

As grandes editoras têm já estabelecidas, 

dentro do mercado, franchises bastante bem-

sucedidas e altamente competitivas, bastante 

semelhantes entre si, entre as quais um novo 

sucesso de mercado significa o surgimento de 

um novo género de videojogos. A questão do 

elevado montante monetário investido na 

produção destes artefactos leva a que riscos 

sejam evitados, contribuindo para uma 

mentalidade conservadora em termos de 

inovação e criatividade. 

6 – Videojogos entram no mercado 

As produções entram no mercado, numa 

forma pré-formatada pelos passos anteriores. 

O lucro que conseguem nos primeiros 3 meses 

de mercado é utilizado como medição do seu 

sucesso. 

7 – Feedback de mercado é devolvido à 

indústria 

Dado o enorme nível de incerteza que existe 

quanto à procura destas produções, apenas 

entre 4 a 20% destas conseguem algum tipo de 

lucro (influenciado pelo papel dos hardcore 

gamers como principais difusores do gosto), 

sendo que as produções dentro desta pequena 

margem são altamente rentáveis e aquilo que 

mobiliza a dita indústria hit based. 

8 – Repetição do processo 

Durante o ciclo de vida de uma consola, os 

passos 4 a 7 são repetidos para cada 

videojogo, enquanto que, quando uma nova 

consola é elaborada, os passos de 1 a 7 são 

repetidos. 

Fonte: Elaborada conforme as informações disponíveis em Dymek, 2012, pp.41-43. 
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Anexo 4 – Sistema de recompensas 

Figura 4: Sistema de recompensas 

 
 

 
 
Fonte: autor 
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Anexo 5 – Dispositivos internos de defesa acionados para o fechamento do 

ambiente das empresas ao exterior e preservação do seu estado de homeostase 
 

Tabela 4: Dispositivos internos de defesa acionados para o fechamento do ambiente das empresas de 

videojogos ao exterior e preservação do seu estado de homeostase 

Mecanismo de defesa Instrumento de defesa Consequências 

1. Segredos dos 

fabricantes de 

consolas, 

empresas 

estabelecidas e 

editoras 

Restrições legais (NDAs, 

DevKits, SDKs) 

Estrangulamento da 

partilha de informação 

2. Aquisição de 

empresas com 

sucesso de 

mercado 

Aquisição de informação nova; 

Incorporação da empresa no 

círculo fechado da ator-rede da 

corporação 

Formação de 

conglomerados e 

fechamento ao ambiente 

externo da empresa 

3. Aumento do 

número de 

trabalhadores 

inexperientes 

Encurtamento de carreiras 

Entrada de novas 

informações; 

Constante reinvenção da 

indústria em termos de 

métodos e tecnologias de 

trabalho 

Fonte: Elaborada com as informações disponíveis em O’Donnell, 2014, pp.147-148. 
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Anexo 6 – Percentagem global de profissionais do género feminino na indústria 

dos videojogos 
 

Tabela 5: Percentagem global de profissionais do género feminino na indústria dos videojogos 

 2014 2015 2016 2017 

Profissionais Masculino 76% 75% 72% 74% 

Feminino 22% 22% 23% 21% 

Público Masculino 52% 56% 59% 59% 

Feminino 48% 44% 41% 41% 

Fonte: Elaborada com a informação disponível nas versões de 2014, 2015, 2016 e 2017 do Developers 

Satisfaction Survey, IGDA, e da Essential Facts about the computer and vídeo game industry, ESA. 
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Anexo 7 – Percentagem de estudantes em cursos avançados de matemáticas e físicas, por sexo, no 12º ano 
 
Figura 5: Percentagem de estudantes em cursos avançados de matemáticas e físicas, por sexo, no 12º ano em 2015 

 
Fonte: UNESCO (2017). 
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Anexo 8 – Média global de estudantes (em %) matriculados no ensino superior por área, por género 
 
Figura 6: Média global de estudantes, em percentagem, matriculados no ensino superior por área, por género, entre 2014 e 2016 

 
Fonte: UNESCO (2017). 
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Anexo 9 – Mitos do senso comum sobre a profissão do produtor de videojogos 
 
Tabela 8: Mitos do senso comum associados à profissão do produtor de videojogos 

Mito Realidade 

1 - Jogam videojogos o dia todo 

A produção de um videojogo inclui a 

divisão do trabalho em diferentes áreas e 

cada uma delas implica a mestria de 

software específico, sejam de 

programação ou artísticos. 

2 - Fazem os videojogos que querem 

São obrigados a adaptar-se às exigências 

das editoras e detentores dos direitos 

intelectuais. 

3 - Têm acesso a recursos infinitos para 

os fazer 

Dificuldade em obter financiamento e 

contratos obrigam a uma gestão apertada 

do tempo; o que leva ao recurso ao crunch. 

4 - Cada produção obtém sucesso de 

mercado e retornos exorbitantes 

A maioria das produções não obtém 

sucesso de mercado; as remunerações são 

muitas vezes associadas ao sucesso de 

mercado. 

5 - Videojogos são infantis 

Cada vez mais a categorização de 

videojogos se complexifica devido à 

adesão de públicos mais velhos e das 

diferentes possibilidades que a evolução 

tecnológica permite. 

Fonte: Adaptado de O’Donnell, 2014, p.148. 
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Anexo 10 – Guião das entrevistas 
 

A - Caracterização Social 

1- Qual a sua história? Como começou? De onde vem o interesse por videojogos? 

Há quanto tempo trabalha nesta indústria? Pensa em mudar? 

2- Pensa que o seu percurso e experiências são semelhantes aos da generalidade dos 

outros produtores? 

3- Tem ideia de alguma experiência em comum entre os profissionais nacionais? 

Como a passagem pelo ensino da produção de videojogos, por exemplo? 

B – Construção de uma identidade 

B.1. – Gendrificação do local de trabalho 

1- A perceção global é que a indústria dos videojogos é muito masculinizada. O que 

pensa disso? 

B.2. – Flexibilidade e mobilidade laborais 

1- Hoje em dia ouve-se muito falar no crunch e nas condições de trabalho destes 

profissionais. Considera esta uma profissão precária? 

2- É habitual ver estas indústrias como indústrias mundiais. É este o seu caso? Como 

pensa que esta globalidade influencia a construção da identidade do profissional 

criador de videojogos? 

B.3. – Cultura Gamer 

1- É uma noção comum que estes profissionais jogam videojogos o dia todo. Qual a 

sua opinião sobre isto? 

B.4. – Financiamento 

1- É costume pensar-se que, nesta área de trabalho, os produtores fazem somente os 

jogos que querem. Considera isto correto? 

2- A maioria das pessoas apenas reconhece diferentes títulos de videojogos através 

do sucesso de mercado. O que pensa desta situação? 

3- Os videojogos são vistos por muitos como um brinquedo ou algo infantil. Pensa 

que esta opinião ainda perdura? 
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B.5. – Formação e gestão de redes 

1- Como já falamos, esta indústria tem relações que se estendem globalmente. Acha 

que este é um setor organizado? 

2- Como caracteriza as condições sobre as quais a partilha de informação é feita entre 

as diferentes empresas? 

C- Viabilidade e perspetivas do futuro da Indústria 

1- Pensa que esta indústria é um setor com futuro em Portugal? Quais as principais 

causas (financiamento, mão-de-obra especializada, ensino lacunar, estrutura do 

setor nacional…)? 

2- O que, na sua opinião, falta ao processo nacional? Qual é a parte do processo que 

precisa urgentemente de mudar? Quais as soluções que proporia para tal? 

3- Quanto à utilização do termo «indústria de videojogos», considera adequada a 

utilização do termo para o caso nacional? 
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Anexo 11 – Email de contacto para entrevistas 
 

Boa tarde, 

O meu nome é Camila Pinto, e sou aluna do 2º ano de Mestrado em Sociologia na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Faço este contacto pois encontro-me de 

momento a concluir a minha dissertação: “Construção de uma identidade profissional dos 

produtores de videojogos em Portugal”, que pretende estudar a realidade dos produtores 

de videojogos em Portugal e incentivar a criação de conhecimento e o debate científico 

quanto a este tema em território nacional. Para isto necessito de recolher informação junto 

desses mesmos produtores. 

Deste modo, faço este contacto com a esperança de conseguir entrevistas com alguns 

desses produtores (profissionais ou criadores independentes). As entrevistas resumem-se 

a uma conversa informal, que passa pela discussão de temas como a experiência do 

produtor, desde a entrada na profissão (se for o caso), motivações que o levaram a querer 

criar videojogos, experiência ao longo da carreira e aspirações tanto para o seu futuro 

como para o futuro da profissão em Portugal. 

Todas as experiências são importantes! Por isso, caso esteja interessado ou tenha alguma 

dúvida, não hesite em contactar-me (csnpinto@hotmail.com). Se conhecer alguém que 

poderá querer ajudar, por favor, partilhe este email. 

 

Muito obrigada pela atenção, e espero ter despertado o seu interesse no tema! 

 

P.S.: Apesar do meu envolvimento com o inquérito Atlas#2, enviado anteriormente, estes 

trabalhos são independentes um do outro, pelo que as informações por aqui recolhidas, 

com a exceção da vontade do entrevistado, não serão reveladas e utilizadas no Atlas. 

P.P.S.: Mais adianto que, sob o código deontológico da sociologia, elaborado pela 

Associação Portuguesa de Sociologia, todo e qualquer depoimento estará protegido sob 

uma cláusula de anonimato e privacidade, que visa também proteger os interesses 

individuais e coletivos dos entrevistados. Deste modo, todas as informações recolhidas 

serão apenas utilizadas por mim e nunca serão divulgadas a terceiros. 
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Anexo 12 – Principais temas identificados conforme a sua transversalidade 
 

Tabela 9: Principais temas identificados conforme a sua transversalidade entre as 

entrevistas 

 

Posição 

transversa

l 

Tema 

Repetição 

transversa

l 

Entrevista

s 

Repetição 

nas 

entrevista

s 

Frequênci

a 

1 a) Cultura gamer 8 

Entrevista 

1 

10 

67 

Entrevista 

2 

10 

Entrevista 

3 

6 

Entrevista 

4 

5 

Entrevista 

5 

10 

Entrevista 

6 

4 

Entrevista 

7 

11 

Entrevista 

8 

11 

2 b) Crunch 8 

Entrevista 

1 

10 

64 

Entrevista 

2 

11 

Entrevista 

3 

10 

Entrevista 

4 

4 

Entrevista 

5 

11 

Entrevista 

6 

4 

Entrevista 

7 

9 

Entrevista 

8 

5 

3 c) Precariedade 8 

Entrevista 

1 

6 

60 

Entrevista 

2 

15 

Entrevista 

3 

9 

Entrevista 

4 

4 

Entrevista 

5 

4 

Entrevista 

6 

5 
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Entrevista 

7 

9 

Entrevista 

8 

8 

4 d) Financiamento 8 

Entrevista 

1 

1 

44 

Entrevista 

2 

16 

Entrevista 

3 

7 

Entrevista 

4 

4 

Entrevista 

5 

8 

Entrevista 

6 

1 

Entrevista 

7 

3 

Entrevista 

8 

4 

5 
e) Juventude da 

indústria 
8 

Entrevista 

1 

3 

42 

Entrevista 

2 

11 

Entrevista 

3 

5 

Entrevista 

4 

6 

Entrevista 

5 

5 

Entrevista 

6 

3 

Entrevista 

7 

2 

Entrevista 

8 

7 

6 
f) Gendrificação/ 

genderização 
8 

Entrevista 

1 

3 

35 

Entrevista 

2 

6 

Entrevista 

3 

8 

Entrevista 

4 

4 

Entrevista 

5 

3 

Entrevista 

6 

4 

Entrevista 

7 

3 

Entrevista 

8 

4 
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6 
g) Sustentabilidad

e da atividade 
8 

Entrevista 

1 

2 

37 

Entrevista 

2 

5 

Entrevista 

3 

3 

Entrevista 

4 

8 

Entrevista 

5 

6 

Entrevista 

6 

2 

Entrevista 

7 

6 

Entrevista 

8 

5 

7 
h) Cultura do 

segredo 
8 

Entrevista 

1 

1 

28 

Entrevista 

2 

7 

Entrevista 

3 

4 

Entrevista 

4 

3 

Entrevista 

5 

4 

Entrevista 

6 

1 

Entrevista 

7 

2 

Entrevista 

8 

6 

8 
i) Entidades 

mediadoras 
8 

Entrevista 

1 

3 

25 

Entrevista 

2 

4 

Entrevista 

3 

4 

Entrevista 

4 

1 

Entrevista 

5 

3 

Entrevista 

6 

3 

Entrevista 

7 

3 

Entrevista 

8 

4 

9 j) Entreajuda 8 

Entrevista 

1 

6 

24 
Entrevista 

2 

2 
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Entrevista 

3 

3 

Entrevista 

4 

4 

Entrevista 

5 

2 

Entrevista 

6 

2 

Entrevista 

7 

5 

Entrevista 

8 

4 

10 k) Ensino 8 

Entrevista 

1 

2 

22 

Entrevista 

2 

5 

Entrevista 

3 

5 

Entrevista 

4 

3 

Entrevista 

5 

1 

Entrevista 

6 

2 

Entrevista 

7 

2 

Entrevista 

8 

2 

Fonte: Autor  
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Anexo 13 – Principais temas identificados conforme a sua frequência 
 

Tabela 10: Principais temas identificados conforme a sua frequência nas entrevistas 

Posição da 

frequência 

Posição 

transversal 
Tema 

Repetição 

transversal 
Entrevistas 

Repetição 

nas 

entrevistas 

Repetição 

da 

frequência 

1 1 a) Cultura gamer 8 

Entrevista 1 10 

67 

Entrevista 2 10 

Entrevista 3 6 

Entrevista 4 5 

Entrevista 5 10 

Entrevista 6 4 

Entrevista 7 11 

Entrevista 8 11 

2 2 b) Crunch 8 

Entrevista 1 10 

64 

Entrevista 2 11 

Entrevista 3 10 

Entrevista 4 4 

Entrevista 5 11 

Entrevista 6 4 

Entrevista 7 9 

Entrevista 8 5 

3 3 c) Precariedade 8 

Entrevista 1 6 

60 

Entrevista 2 15 

Entrevista 3 9 

Entrevista 4 4 

Entrevista 5 4 

Entrevista 6 5 

Entrevista 7 9 

Entrevista 8 8 

4 4 d) Financiamento 8 

Entrevista 1 1 

44 

Entrevista 2 16 

Entrevista 3 7 

Entrevista 4 4 

Entrevista 5 8 

Entrevista 6 1 

Entrevista 7 3 

Entrevista 8 4 

5 5 
e) Juventude da 

indústria 
8 

Entrevista 1 3 

42 

Entrevista 2 11 

Entrevista 3 5 

Entrevista 4 6 

Entrevista 5 5 

Entrevista 6 3 

Entrevista 7 2 

Entrevista 8 7 

6 6 
g) Sustentabilidade 

da atividade 
8 

Entrevista 1 2 

37 
Entrevista 2 5 

Entrevista 3 3 

Entrevista 4 8 
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Entrevista 5 6 

Entrevista 6 2 

Entrevista 7 6 

Entrevista 8 5 

7 20 l) Estado 6 

Entrevista 1 0 

29 

Entrevista 2 7 

Entrevista 3 3 

Entrevista 4 5 

Entrevista 5 4 

Entrevista 6 0 

Entrevista 7 5 

Entrevista 8 5 

8 7 
h) Cultura do 

segredo 
8 

Entrevista 1 1 

28 

Entrevista 2 7 

Entrevista 3 4 

Entrevista 4 3 

Entrevista 5 4 

Entrevista 6 1 

Entrevista 7 2 

Entrevista 8 6 

9 8 
i) Entidades 

mediadoras 
8 

Entrevista 1 3 

25 

Entrevista 2 4 

Entrevista 3 4 

Entrevista 4 1 

Entrevista 5 3 

Entrevista 6 3 

Entrevista 7 3 

Entrevista 8 4 

10 9 j) Entreajuda 8 

Entrevista 1 6 

24 

Entrevista 2 2 

Entrevista 3 3 

Entrevista 4 4 

Entrevista 5 2 

Entrevista 6 2 

Entrevista 7 5 

Entrevista 8 4 
Fonte: Autor 
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Anexo 14 – Manual de codificação da grelha e das categorias de análise 
 

Conceito 1. Contexto social: Composto pelas diferentes dimensões que constituem uma 

sociedade. 

 Dimensão 1.1. Contexto político: Questões relacionadas com a direção política, 

objetivos para o desenvolvimento da economia nacional, inserção em planos 

internacionais e existência de políticas nacionais voltadas para o desenvolvimento desta 

área em território nacional. Conjuga também a relevância dada pela conjuntura política a 

esta indústria. 

 Dimensão 1.2. Contexto económico: Conjunto de fatores associados às 

condições de acesso a financiamento por parte de indivíduos que aspiram a elaborar 

projetos dentro da área dos videojogos. Foco na forma como o financiamento desta 

atividade é feito, assim como nas diferentes formas de organização do trabalho que estas 

indústrias podem assumir em território nacional. 

  Componente 1.2.1. Flexibilidade: Composta pelos indicadores 

“mobilidade horizontal” que representa a capacidade de integrar diferentes projetos a 

nível profissional, tanto pode ser associado com a questão da precariedade, como com a 

questão da acumulação de experiências; “mobilidade vertical” que representa a 

capacidade de progressão na carreira em termos de ascensão; “flextime” que representa a 

capacidade de autogestão quanto às horas e horários de trabalho; e “teletrabalho” que 

representa a capacidade de trabalhar fora do local de trabalho, também associado a uma 

capacidade de autogestão do trabalho. 

 Dimensão 1.3. Contexto cultural: Composto apenas pela componente “Cultura 

ocidental”, que se foca na análise de fenómenos associados à cultura ocidental. Isto 

significa que é tido em consideração temas como a perceção da cultura dominante sobre 

esta atividade a diferentes níveis, como é o caso da discriminação de género, 

estereotipagem dos profissionais desta área e a desacreditação dos jogos de vídeo como 

artefactos sérios e capazes de estimular o crescimento económico e o desenvolvimento e 

inovação tecnológicos. 

 Dimensão 1.4. Contexto histórico: conta com o desenvolvimento da indústria 

dos videojogos a nível mundial, europeu e nacional, desde a sua génese, com principal 

foco no caso ocidental e impacto na cultura ocidental. 
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Conceito 2. Contexto laboral: Composto pelas diferentes dimensões utilizadas para a 

caracterização dos profissionais desta indústria, assim como para a caracterização da 

profissão em si. 

 Dimensão 2.1. Cultura profissional: Refere-se às características da profissão a 

nível global e às especificidades nacionais. 

  Componente 2.1.1. Género: Relativo à composição em termos de género 

dentro da indústria. 

  Componente 2.1.2. Idade: Relativo à idade média dos trabalhadores da 

indústria. 

  Componente 2.1.3. Nível de escolaridade: Relativo ao nível médio de 

escolaridade destes profissionais. 

  Componente 2.1.4. Cursos: Representa o tipo de cursos que estes 

profissionais seguem em termos académicos. 

  Componente 2.1.5. Acesso a financiamento: Formas de financiamento a 

que mais frequentemente recorrem para sustentar a atividade. Remete também para a 

existência ou não de dificuldades de acesso a crédito. 

  Componente 2.1.6. Flexibilidade: Diferentes formas de autogestão 

praticados dentro desta indústria nacional. Refere-se ainda às questões da mobilidade 

horizontal e vertical (tal como já explicitadas) e como estas são organizadas em termos 

globais e transnacionais. 

  Componente 2.1.7. Precariedade: Remete para questões de segurança de 

trabalho e de sustentabilidade e viabilidade da profissão, conjugando também fatores 

relacionados com a remuneração de trabalhos desta natureza e destes profissionais. 

  Componente 2.1.8. Cultura Gamer: conjunto de fatores levantados pela 

influência da cultura gamer na organização do trabalho realizado neste setor de atividade. 

Agrega fenómenos como a utilização de produções como influência para outros trabalhos 

e a referenciação de outras produções como facilitador da comunicação de ideias 

 Dimensão 2.2. Identidade profissional: Refere-se às características dos 

profissionais nacionais. 

  Componente 2.2.1. Meritocracia: Referente á questão da meritocracia 

como facilitador de integração em novos projetos ou até mesmo de mecanismo de 

progressão na carreira. Meritocracia tanto pode ser medida através da quantidade e 
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qualidade da produção de um indivíduo, como através do fenómeno da senioridade dentro 

da comunidade ou da área laboral. 

  Componente 2.2.2. Cultura Gamer: Associado à componente 2.1.8., 

contudo, remete também para a perceção dos profissionais quanto à sua pertença a esta 

subcultura e à sua importância dentro da área. 

  Componente 2.2.3. Género: Remete para a dimensão 1.3., relativa ao 

contexto cultural, nomeadamente o ocidental, em que, para além do que foi referido aí, é 

composto também pela composição da força de trabalho em termos de género, assim 

como a diferentes estereótipos que poderão, ou não, existir dentro da comunidade e da 

indústria. 

  Componente 2.2.4. Idade: Idade dos indivíduos, tal como mencionado na 

componente 2.1.2., mas direcionado ao nível individual dos entrevistados 

  Componente 2.2.5. Nível de escolaridade: Semelhante à componente 

2.1.3., mas direcionado ao nível individual dos entrevistados 

  Componente 2.2.6. Cursos: Semelhante à componente 2.1.4., mas 

direcionado ao nível individual dos entrevistados. 

  Componente 2.2.7. Flexibilidade: Semelhante à componente 2.1.6, mas 

direcionado à realidade individual dos entrevistados, assim como às diferentes perceções 

destes quanto à necessidade de emigração para a progressão e desenvolvimento da 

carreira individual, e quanto ao papel da flexibilidade na facilitação da integração em 

projetos internacionais. 

  Componente 2.2.8. Crunch: Remete para a utilização do crunch por estes 

indivíduos, assim como para a perceção que têm relativamente a este instrumento de 

trabalho e quais os diferentes significados que lhe atribuem. Agrega diferentes categorias, 

como é o caso da utilização do crunch por necessidade ou por vontade própria (associada 

com o gosto pela profissão), a utilização deste instrumento como forma de aumento e 

atualização do conhecimento; o crunch como a perceção do ato de jogar como um 

instrumento de trabalho, a perceção do crunch enquanto um processo natural e inerente 

da profissão, a atitude perante o recurso a este instrumento e também as condições 

contratuais relacionadas com a negociação da utilização de horas de crunch. 

 Dimensão 2.3. Organização do trabalho: Referente às formas de autogestão do 

trabalho e da sua conciliação com a utilização do crunch. Mostra uma espécie de 
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conciliação entre estes dois mecanismos para fazer frente à carga de trabalho e objetivos 

de trabalho dos trabalhadores. 

 Dimensão 2.4. Precariedade laboral: Toca nas questões relacionadas com as 

condições de trabalho destes indivíduos. 

  Componente 2.4.1. Creditação: Relativa à questão da creditação dos 

trabalhadores nos projetos nos quais trabalharam. Importante devido ao papel que o 

portefólio individual tem na integração em novos projetos e para a progressão da carreira 

destes indivíduos. 

  Componente 2.4.2. Flexibilidade: Neste caso, a flexibilidade mede a 

questão da duração do contrato de trabalho, dividindo-se nas componentes “part-time” e 

“full-time”. Isto remete para a questão da segurança de trabalho, assim como para a 

questão da precariedade por vontade própria de modo a conseguir um maior acumular de 

experiências e referências para o portefólio profissional. 

  Componente 2.4.3. Sistema de recompensas: Remete para a existência 

ou não de um sistema de recompensas consoante a adesão ao crunch. 

  Componente 2.4.4. Crunch: Remete para a forma e frequência com que 

este instrumento de flexibilização do trabalho é utilizado. Agrega também a questão da 

utilização do crunch na qual o jogar constitui um instrumento de trabalho, assim como a 

questão relacionada com a perceção inconsciente destes indivíduos quanto à natureza 

inerente deste instrumento no processo de produção. 

  Componente 2.4.5. Recrutamento: Remete para a questão do 

recrutamento e as diferentes vias utilizadas para o leva a cabo. Vai desde o recrutamento 

de recém-licenciados a membros da comunidade de desenvolvedores. 

  Componentes 2.4.6. Outsourcing: Remete para a questão da 

sustentabilidade da atividade, assim como para a questão da relação entre empresas 

nacionais e internacionais. Permite perceber a existência da necessidade de fazer 

trabalhos de diferentes naturezas para sustentar e financiar a atividade de produção de 

videojogos. 

  Componente 2.4.7. Exclusividade da atividade: Remete para o grau de 

viabilidade que a exclusividade da produção de videojogos tem em território nacional. 

Relacionado com as componentes 2.4.6. e 2.4.8. 
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  Componente 2.4.8. Situação de Freelancer: Relacionado com o anterior. 

Agrega também os trabalhadores em regime de freelancing, que podem estar apenas a 

trabalhar para sustentarem as suas produções individuais, assim como o caso de 

professores que enveredam pelo ensino apenas para sustentar as suas criações. 

 Dimensão 2.5. Redes Sociais: Refere-se à construção, manutenção e utilização 

de redes sociais para o desenvolvimento da atividade em Portugal, e para a progressão na 

carreira destes profissionais, assim como se pode inserir aqui a questão da Cultura do 

Segredo e as diferentes formas de subversão da mesma. 

  Componente 2.5.1. Localização geográfica: Peso percecionado pelos 

profissionais que a sua localização tem para o desenvolvimento da sua atividade. 

  Componente 2.5.2. Relação com outras empresas do setor: Integração 

em redes sociais dentro das quais existem outras empresas do mesmo setor. Remete para 

as questões de gatekeeping e de asfixia da partilha de informação através de instrumentos 

legais. 

  Componente 2.5.3. Relação com outros estúdios do setor: Integração 

em redes sociais dentro das quais existem outros estúdios do mesmo setor. Remete para 

as questões de gatekeeping e de asfixia da partilha de informação através de instrumentos 

legais. 

  Componente 2.5.4. Relação com empresas/ estúdios internacionais: 

Integração em redes sociais dentro das quais existem empresas e/ou estúdios do mesmo 

setor, sediados fora de Portugal. Remete para as questões de gatekeeping e de asfixia da 

partilha de informação através de instrumentos legais. 

  Componente 2.5.5. Relação com outros membros da comunidade: 

Redes sociais compostas por outros indivíduos pertencentes à mesma área laboral. 

Remete também para a questão da comunidade dos desenvolvedores nacionais, para a 

entreajuda e para a partilha de informação. 

 

Tema a) Cultura Gamer: Remete para as mesmas dimensões referidas em 2.1.8. e 2.2.2. 

Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das entrevistas: 

1. Pertença: quanto à perceção do indivíduo quanto à sua própria pertença ou não 

nesta subcultura; 



 

143 

 

2. Produções como fontes de inspiração: Que vem remeter de certa forma para a 

pertença na subcultura, mas mais precisamente, remete para o conhecimento 

destes indivíduos quanto a outras produções dentro da indústria e ao próprio 

estado da mesma; 

3. Gíria profissional: Remete para o conhecimento destes indivíduos quanto às 

diferentes produções existentes, assim como para uma forma de comunicação 

específica a este grupo profissional; 

4. Influência nas produções: Vem relacionar-se novamente com o conhecimento 

de outras produções existentes, mas também com a questão da criatividade e 

do gosto produzido pela subcultura e pela própria indústria, quem vem 

funcionar, de certo modo, de forma circular; 

Tema b) Crunch: Remete para as mesmas dimensões referidas em 2.2.8., 2.4.3. e 2.4.4. 

Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das entrevistas: 

1. Utilização por necessidade: referente a ocasiões em que a utilização se justifica 

por motivos de deadlines; 

2. Crunch como um processo natural de trabalho: Relacionado com a perceção 

inconsciente ou não deste instrumento como um instrumento natural, inerente e/ou 

inevitável a esta profissão; 

3. Como forma de atualização e aumento do conhecimento: Que mostra como o 

crunch também pode ser utilizado de forma benéfica não apenas para o 

empregador, mas também para os trabalhadores, ao permitir a constante 

atualização e adequação das suas habilidades às necessidades do mercado de 

trabalho; 

4. Utilização por vontade própria: Que vem relacionar a utilização deste instrumento 

à questão do gosto pela profissão, assim como à questão da naturalidade com que 

este é encarado pelos profissionais, permitindo a sua utilização sem que o 

trabalhador dê conta disso. Remete um pouco para o work as play; 

5. Jogar como instrumento de trabalho: Em que o ato lúdico de jogar é transformado 

num instrumento de trabalho, mais sério e monótono. Também remete para a 

questão do work as play; 
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6. Crunch não contratualizado: Que vem levantar as questões relacionadas com a 

negociação e formalização do crunch no momento da celebração de um contrato 

de trabalho. 

Tema c) Precariedade: Remete para as mesmas dimensões referidas em 1.2.1, 2.1.7., 

2.4. e 2.4.2. Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das 

entrevistas: 

1. Precariedade como Segurança de trabalho: Vem levantar as questões do project 

hopping e da mobilidade horizontal; 

2.  Remunerações: Remete para a questão das remunerações, dificuldades, como esta 

é feita; 

3. Precariedade por opção: Vem levantar também as questões do project hopping e 

da mobilidade horizontal, assim como as questões do freelancing, visto que este 

tema remete para a questão do acumular de experiências e não tanto para a 

condição de precariedade que está fora do controlo do indivíduo. 

Tema d) Financiamento: Remete para as mesmas dimensões referidas em 1.2. e 2.1.5. 

Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das entrevistas: 

1. Risco: Associado às questões do high-risk high-reward e de alta imprevisibilidade 

dos mercados nacional e internacional, comuns nesta indústria, e que vem 

funcionar como um dos principais fatores de detrimento ao investimento nestas 

indústrias; 

2. Aquisições: Relacionado com a aquisição de empresas pequenas por empresas 

mais estabelecidas. Este fenómeno vem funcionar para as empresas mais 

pequenas como uma injeção de capital; 

3. Capital próprio: A dificuldade em obter financiamento por outros meios leva á 

utilização de capital próprio para o desenvolvimento das produções destes 

profissionais e empresas; 

4. Investimentos internacionais: Sob a forma de programas de financiamento; 

5. Investimento nacional: Sob a forma de programas de financiamento, assim como 

de investidores privados; 

6. Cocriação: Existência ou não da possibilidade de uma produção ser cofinanciada 

por potenciais utilizadores. 
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Tema e) Juventude da Indústria: O principal tema identificado que não fazia parte da 

grelha de análise. Este vem encarregar-se de levantar menções à desadequação da 

realidade nacional para com as exigências do mercado, assim como à inexistência de 

condições para um desenvolvimento da indústria de forma mais fluída. Isto comporta 

dimensões como a preparação académica e cursos existentes, existência de condições para 

a manutenção de empresas dessa área e para o estímulo à progressão na carreira em 

território nacional, facilidade de acesso a financiamentos privados e existência de 

programas nacionais de financiamento e de entidades de representação dos interesses 

destes trabalhadores. 

Tema f) Gendrificação/ genderização: Remete para as mesmas dimensões referidas em 

1.3., 2.1.1. e 2.2.3. Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo 

das entrevistas: 

1. Quanto à educação: Relativamente á perceção dos entrevistados quanto à 

existência ou não de uma discrepância de género quanto à quantidade de mulheres 

em cursos relacionados com esta atividade; 

2. Quanto à profissão: Relativamente á perceção dos entrevistados quanto à 

existência ou não de uma discrepância de género quanto à quantidade de mulheres 

em cargos profissionais dentro deste setor. Vem também levantar questões quanto 

a estereótipos que possam existir dentro da indústria; 

3. Quanto à fruição: Relativamente à perceção dos entrevistados no que diz respeito 

à existência ou não de uma utilização gendrificada destes artefactos lúdicos. 

Tema g) Sustentabilidade da atividade: Remete para as mesmas dimensões referidas em 

2.1.7., 2.4.6., 2.4.7. e 2.4.8. Vem levantar as questões relacionadas com a capacidade de 

sustentabilidade que esta profissão oferece em território nacional. Associa-se também à 

necessidade de exercer mais do que uma profissão. 

Tema h) Cultura do Segredo: Remete para as mesmas dimensões referidas em 2.5., 

2.5.2., 2.5.3. e 2.5.4. Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo 

das entrevistas: 

1. Mecanismos de defesa sob a forma de instrumentos legais: Remete para a questão 

do recurso por estas empresas a instrumentos legais de modo a forçar um estado 

de fechamento ao exterior; 
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2. Empresas estabelecidas: Mostra que o recurso a estas estratégias é mais utilizado 

por parte das empresas mais estabelecidas, que correm um maior risco em termos 

de competitividade de mercado; 

3. Mistificação da profissão: Em que a manutenção desta cultura incentiva a criação 

de diferentes mitos e estereótipos em torno desta profissão. 

Tema i) Entidades Mediadoras: Enquadra-se dentro do contexto político, e remete para 

as mesmas dimensões referidas em 1.1. Foi possível identificar este tema sob as seguintes 

formas, ao longo das entrevistas: 

1. Desorganização e não representação: Vem levantar as instâncias em que os 

entrevistados referem a falta de organização destas entidades, assim como a não 

representação dos seus interesses perto dos organismos de Estado; 

2. Familiarização: Vem mostrar se existe e em que grau, uma familiarização destes 

profissionais e a existência e o trabalho de entidades mediadoras nacionais e 

internacionais. 

Tema j) Entreajuda: Remete para as mesmas dimensões referidas em 2.5.5. É utilizado 

para mostrar as diferentes formas como esta entreajuda se manifesta entre os 

desenvolvedores e membros da comunidade, tanto em termos formais como informais, e 

também de organização de eventos e de transmissão das necessidades desta indústria para 

diferentes entidades estatais. Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, 

ao longo das entrevistas: 

1. Organização de eventos a nível nacional: Que mostra as diferentes formas que 

esta entreajuda toma a nível estritamente nacional; 

2. Organização de eventos a nível internacional: Que mostra as diferentes formas 

que esta entreajuda toma a nível internacional. 

Tema k) Ensino: Remete para as mesmas dimensões referidas em 2.1.3., 2.1.4., 2.2.5., 

2.2.6. e 2.4.8. Foi possível identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das 

entrevistas: 

1. Sistema de ensino: Remete para o ensino de videojogos, os cursos existentes e a 

qualidade dos mesmos; 

2. Desadequação entre a oferta do sistema de ensino e procura do mercado de 

trabalho: Remete para o estado de desenvolvimento em que se encontra a oferta 

académica, relativamente ao estado de desenvolvimento em que se encontra a 
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indústria de videojogos em Portugal, sendo que os entrevistados identificam desde 

logo uma desadequação na preparação para o mercado de trabalho. 

 

Tema l) Estado: Remete para as mesmas dimensões referidas em 1.1. Foi possível 

identificar este tema sob as seguintes formas, ao longo das entrevistas: 

1. Incentivos e apoios financeiros: Remete para instâncias em que os entrevistados 

mencionam a existência ou não destes incentivos e apoios, e a necessidades 

destes; 

2. Priorização nacional: Na qual se inserem as menções ao peso que o Estado 

nacional dá a este setor na economia nacional, e como isto se reflete no 

desenvolvimento desta indústria a nível nacional; 

3. Priorização internacional: Na qual se inserem as menções do peso atribuído pelos 

diferentes países a este setor nas suas economias, e como isto se reflete no 

desenvolvimento desta indústria a nível global; 

4. Proximidade e representação perto dos organismos de Estado: Que remete para as 

questões de representação dos interesses e necessidades deste grupo de 

trabalhadores e da própria indústria perto de organismos de Estado, e a forma 

como isto acontece; 

5. Regulamentação da atividade: Relacionado com o anterior, vem dar uma ênfase 

às questões da representação dos profissionais e a questões legais; 

6. Desenvolvimento da atividade: Relacionado com a representação dos interesses 

destes profissionais, assim como com a atribuição de um maior peso a esta 

indústria no que diz respeito ao desenvolvimento da economia nacional. Isto 

relaciona-se também com a criação de programas e apoios de financiamento a esta 

atividade, que facilitariam o acesso a recursos económicos e materiais, facilitando 

também o desenvolvimento destas empresas e da própria indústria em si, ao criar 

maior procura, assim como no que diz respeito ao desenvolvimento da oferta 

académica nesta área. 
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Anexo 15 – Identificação do fenómeno central, condições causais, estratégias, 

condições contextuais e consequências 
 

Para além de um fenómeno central, idêntico ao objeto de estudo da investigação, 

foi também possível identificar diferentes categorias em torno deste, nomeadamente as 

suas condições causais, as estratégias tomadas em resposta a esse fenómeno, as condições 

contextuais ou intervenientes que influenciam as estratégias e as consequências 

provenientes da utilização das estratégias: 

 
Tabela 11: Identificação do fenómeno central e das condições causais, estratégias, condições 

contextuais e consequências em seu redor 

Categorias Identificação 

Fenómeno Central • A atividade dos produtores de 

videojogos em Portugal 

Condições causais • Gosto pela profissão e pela 

atividade; 

• Facilidade no acesso ao mercado 

global; 

• Democratização da informação; 

• Hobby como principal fator para o 

breaking in na indústria; 

• Alto nível de flexibilidade e de 

autogestão do trabalho; 

• Forte ligação entre a subcultura 

gamer e a identidade profissional 

destes indivíduos 

Estratégias • Progressão na carreira a nível 

internacional; 

• Entreajuda em termos de partilha 

de informação e localização de 

profissionais qualificados; 
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• Project hopping como forma de 

construção de um portefólio 

profissional; 

• Aposta em investidores 

estrangeiros 

Condições contextuais • Insustentabilidade e estagnação do 

mercado nacional; 

• Juventude da indústria em termos 

de mercado e do sistema de ensino; 

• Elevado risco de financiamento 

dificulta o mesmo; 

• Forte discriminação e dimorfismo 

de género e associação da área das 

tecnologias ao género masculino; 

• Falta de interesse por parte do 

Estado derivado do tamanho da 

indústria e da desacreditação dos 

videojogos como profissão 

rentável; 

• Baixos rendimentos e 

precariedade; 

• Low profile da indústria nacional 

• Descoincidência entre a oferta do 

sistema de ensino e a procura do 

mercado de trabalho; 

• Fechamento do fluxo de 

informação das empresas por 

motivos de sobrevivência; 

• Desorganização e não 

representatividade das entidades 

mediadoras 
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Consequências • Autoexploração devido à natureza 

flexível do trabalho, da autogestão 

e do gosto pelo mesmo; 

• Influência do gosto no percurso 

académico; 

• Fraca visibilidade de produções 

nacionais; Criatividade associado 

ao sucesso de mercado e à pertença 

à Cultura gamer; 

• Exclusividade da atividade 

ameaçada pela necessidade de 

projetos em regime freelance; 

• Massa trabalhadora 

maioritariamente do género 

masculino 

Fonte: Autor 

 

 

 



 

 

 


