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ABSTRACT

Apesar da crescente tendência para a globalização e
digitalização da economia, actividades económicas como as
Indústrias Culturais e Criativas tendem para a concentração
geográfica em torno de alguns territórios. Alguns estudos
têm demonstrado que o sector Videojogos segue a nível
internacional esta tendência para a clusterização em torno
de regiões específicas onde se concentram grandes
empresas (de desenvolvimento, edição e distribuição). No
entanto, a ampliação e diversificação do mercado dos
Videojogos tem levado, mais recentemente, algumas
regiões (mais pequenas e periféricas) a desenvolverem
estratégias públicas de suporte desta actividade. Centrandonos no Noroeste de Portugal (território periférico), o estudo
pretende analisar as dinâmicas recentes do sector
Videojogos, quando se conclui meia década desde que este
começou a ganhar visibilidade no âmbito das políticas
regionais. Propõe-se uma análise centrada em cinco
dimensões: capital humano, variedade relacionada,
conexões globais, mercado e políticas públicas.
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INTRODUCTION

Sabe-se actualmente que apesar dos processos de
globalização e de digitalização da economia, algumas
actividades económicas continuam a seguir processos de
concentração geográfica. Entre estas encontram-se as
Indústrias Culturais e Criativas (ICC) [13], entre as quais se
integra o sector Videojogos.
Embora os processos de clusterização das ICC tenham
merecido a atenção dos estudos no âmbito da geografia
económica, sabe-se que os factores que estão na origem e
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consolidação dos processos de clusterização das indústrias
criativas diferem entre os sectores que as integram.
O sector Videojogos, apesar da sua importância a nível
internacional, não tem sido muito estudado no âmbito das
ciências humanas [12]. Destacam-se aqui os estudos
desenvolvidos por autores como Azuma et al., Barnes et al.
Ou Pilon et al. , centrados nos grandes centros produtores
de Videojogos a nível internacional.
Apesar de não existem grandes centros de referência
mundial deste sector na Europa, com excepção para
algumas regiões no Reino Unido e em França [17], algumas
regiões europeias e a própria União Europeia (ex. programa
Media) têm vindo crescentemente a apostar nos Videojogos
enquanto instrumento para o crescimento económico e a
criação de emprego, no contexto de uma Economia, que se
quer cada vez mais Digital.
Este estudo procura dar um contributo para este debate,
reflectindo sobre os factores que favorecem a origem e
consolidação dos processos de clusterização do sector
Videojogos, numa região periférica no que respeita à cadeia
de produção global do sector.
Partindo de uma análise das principais forças que explicam
processos de aglomeração territorial dos agentes envolvidos
nalguns dos principais clusters regionais, analisa-se
posteriormente, o processo de clusterização em curso em
torno da produção de Videojogos no território do Noroeste.
Esta reflexão adquire uma especial pertinência ao existir
uma aposta política regional em torno do desenvolvimento
desta ICC na região Norte, uma aposta que se articula com
uma estratégia que ambiciona a modernização da base
produtiva regional em direcção a actividades de maior valor
acrescentado e com maior intensidade de conhecimento e
tecnologia.

FACTORES DETERMINANTES NO PROCESSO
CLUSTERIZAÇÃO DOS VIDEOJOGOS

DE

São ainda escassas e recentes as publicações com o objectivo
de analisar o modo como os clusters emergem e se
desenvolvem, e mais ainda se considerarmos o caso específico
do sector Videojogos. No âmbito desta actividade criativa os
estudos mais frequentes centram-se nos clusters mais
expressivos a nível mundial e mais articulados com as grandes
distribuidoras de Videojogos, como é o caso do de Montreal e
Vancouver no Canadá [10, 4, 16], o de Los Angeles nos
Estados Unidos [16], ou o do Japão na Ásia [2, 3]. Nas
análises efectuadas têm sido destacados alguns factores com
um efeito mais determinante no processo de clusterização
desta actividade. Estes não se restringem apenas a factores do
domínio do funcionamento da economia e dos mercados,
associados sobretudo a externalidades positivas intra-sectoriais
que advém de processos de co-localização de empresas, mas
tendem igualmente a abranger razões de natureza cultural,
associadas às dimensões relacionais do conhecimento tácito,
ou até com opções tomadas no domínio das políticas públicas.
A concentração territorial de capital humano com
competências no domínio das artes e humanidades e das
tecnologias tem sido apontada como uma das principais causas
determinantes da clusterização desta actividade em torno de
algumas regiões. Pilon e Tremblay [16] referem a este respeito
que as interacções entre a cultura de entretenimento de
Hollywood e a cultura de incubação tecnológica de San
Francisco tem desempenhado um papel decisivo na evolução
do cluster dos videojogos de Los Angeles. Também a
emergência mais recente do cluster de Videojogos de
Melbourne na Austrália se deve em grande parte ao
envolvimento proporcionado pela cultura tecnológica local, em
especial no domínio da programação informática, numa cidade
que tem igualmente a reputação de ser o principal centro de
dinamização cultural do país [9]. Ou seja, a concentração
espacial de empresas e instituições que actuam nestas duas
áreas, bem como as interacções e os fluxos de conhecimento
que daí decorrem (formais e informais) propiciam, por si só,
processos de inovação e empreendedorismo no seio de uma
actividade como a dos Videojogos, cujo sucesso está
dependente da constante produção de conteúdos criativos e de
uma contínua inovação tecnológica. Sendo que esse processo
será ainda mais virtuoso se esses agentes participarem
simultaneamente em redes globais do sector [4, 13]. Em
muitas circunstâncias estas permitem alimentar os projectos
locais com novas ideias, competências e tecnologias; inputs
que ajudam a estimular dinâmicas internas no seio destes
clusters, ou seja, a importância da proximidade física dos
agentes que dinamizam este sector económico é especialmente
importante se estes conseguirem simultaneamente revelar uma
proximidade relacional não só com os agentes com quem
partilham o território de acção mas com outros que se
encontrem fisicamente distantes, mas com os quais há uma
similaridade nos objectivos e formas de actuação. A este
respeito alguns autores [5] referem mesmo que quando as
interacções se restringem a um contexto intra-cluster pode

causar aquilo a que designam por “regional lock-in effect”,
com impactos negativos na capacidade de inovação das
empresas e no próprio território.
A existência de fluxos de conhecimento entre agentes de
sectores económicos diversos mas relacionados, dos quais
decorrem processos de fertilização cruzada com benefícios
para os processos de inovação económica, tem sido também
considerada relevante para a estruturação dos clusters de
Videojogos. A este respeito têm sido detectadas evidências que
sugerem benefícios decorrentes de processos de fertilização
cruzada entre o sector Videojogos e a indústria
cinematográfica de Hollywood no caso de Los Angeles, e a
fileira do cinema francófono no caso de Montreal, e as
actividades de pós-produção no domínio dos efeitos especiais
visuais no caso de Vancouver [4, 15]. No caso do cluster do
Japão o sucesso do sector Videojogos deve-se, em parte, a
processos de fertilização cruzada com a indústria de banda
desenhada e do cinema de animação [3, 4]. Esta variedade de
sectores com potencial de relacionamento (variedade
relacionada) tem sido apontada como uma das principais
causas para a capacidade de inovação que caracteriza os
clusters de maior sucesso na produção internacional de
Videojogos, por ser responsável por processos de polinização
criativa fomentada por fluxos de conhecimento que derivam de
contactos (formais e informais) ou até da mobilidade de
recursos humanos entre actividades que partilham
competências requeridas aos seus profissionais.
As políticas públicas e os incentivos que lhes estão associados
têm exercido também um efeito determinante para o
desenvolvimento desta actividade criativa em alguns contextos
territoriais. No caso de Montreal os subsídios estatais de apoio
à criação de emprego associado ao projecto Multimedia City
(25% do salário de cada emprego criado é pago pelo Governo
de Québec), assim como a isenção de taxas municipais para
investimento estrangeiro direccionado à abertura de empresas
neste sector, têm sido considerados essenciais ao
desenvolvimento dos Videojogos [10, 16]. Este é considerado
um dos casos de maior sucesso no que concerne a clustersde
Videojogos induzidos (não espontâneos), não obstante a
presença local de algumas vantagens adicionais relacionadas
com o stock de capital humano associado à indústria
cinematográfica e de animação. Também no Canadá e no caso
de Vancouver se assiste a um significativo apoio público, que
tem sido considerado determinante para o desenvolvimento do
sector Videojogos nesta cidade e que se expressa numa taxa de
crédito de 17,5% dos custos do trabalho suportada pelo
governo da Colúmbia Britânica [4]. Estes apoios públicos ao
custo do trabalho têm uma especial importância, pois a
competitividade desta indústria está muito dependente da
qualidade do capital humano (conhecimentos técnicos
específicos e habilidades criativas). A criação de produtos
inovadores capazes de conquistar mercado está quase
exclusivamente dependente das competências dos recursos
humanos envolvidos nestas actividades [1]. No Canadá estes
apoios públicos foram considerados determinantes tanto no
estímulo à criação destes clusters (ex. Montreal) como na

retenção da força de trabalho já envolvida com estas
actividades, evitando a sua mobilidade (ex. Vancouver).
O cluster do Japão assumiu a liderança mundial da produção
de Videojogos a partir da segunda metade da década de 1980,
com o lançamento pela Nintendo da primeira consola portátil Game Boy - em 1989, a que se seguiu a Sony com o
lançamento da PlayStation em 1994, sucedendo-se assim na
liderança do sector aos EUA onde se assistiu contudo ao
arranque desta indústria, quando, ainda nos anos 70, se
promoveu o lançamento da primeira consola e do primeiro
videojogo de sucesso, com vendas superiores a 25 milhões de
unidades [3]. Apesar de mais tarde, em 2002, a Microsoft ter
desenvolvido uma consola nos EUA (Xbox) de grande
sucesso, esta não conseguiu atingir as quotas de mercado da
Nintendo e da Sony. Entre as razões mais apontadas para esta
deslocação da liderança do desenvolvimento do sector
Videojogos para o Japão surgem, por um lado, causas
relacionadas com o capital humano e economias de
aglomeração associadas a um ambiente empresarial único,
derivado sobretudo de uma forte aposta do sector público na
educação da matemática e das engenharias tecnológicas, a par
do forte apoio à investigação não só pelo Governo mas
também pelo sector privado. O que, em conjunto, foi
responsável pela elevada qualidade do Japão na produção de
software, sendo que muitas dessas empresas prestam serviços
essenciais que apoiam significativamente o processo produtivo
associado ao desenvolvimento do sector. Importa também aqui
referir a importância da quantidade e da qualidade da procura
local de bens electrónicos e em especial de Videojogos, sendo
a este respeito de destacar que o consumo japonês per capita
de Videojogos é muito superior ao que se verifica nos EUA.
Segundo dados de 2007, este consumo foi de 47 dólares anuais
no caso do Japão e 5,2 dólares no caso dos EUA [7]. De facto,
o efeito da procura é considerado a par da liderança
tecnológica, os dois principais factores impulsionadores dos
processos de inovação que marcam o avanço dos Videojogos,
o que leva Cucuel [8] a referir que nesta indústria a inovação
se deve simultaneamente a estratégias de market pull e de
technology push, sendo em muitos casos as exigências dos
consumidores que ajudam a definir novos mercados para a
expansão dos Videojogos. Ainda entre as causas do sucesso do
cluster do Japão importa sublinhar as associadas aos já
referidos benefícios dos processos de fertilização cruzada.
Tendo-se assistido à aplicação de competências de artistas, de
argumentistas, de designers gráficos e de outros criativos
associados à animação e à banda desenhada ao serviço do
sector Videojogos. A este respeito Azuma et al. destacam o
caso de Shigeru Miyamoto “a legendary game developer who
created many early hit titles including ‘Super Mario Brothers’
and ‘The Legendo f Zelda’ – had once been an amateur
cartoon artist and was hired by Nintendo not as a game
developer but as a designer” [3:15].
Em síntese, a revisão da literatura permite identificar alguns
dos principais factores que determinam os processos de
clusterização, sendo que esses factores podem ser organizados

sinteticamente em torno das cinco dimensões representadas na
Figura 1.

Figura 1. Principais factores que determinam os
processos de clusterização do sector Videojogos

METODOLOGIA

O presente artigo enquadra-se numa linha de investigação
iniciada há cerca de um ano e meio, no qual os autores
pretendem analisar as dinâmicas do emergente sector
Videojogos, enquadrando-as no âmbito das estratégias
regionais para a modernização e a diversificação da
economia no território Norte de Portugal.
Em termos metodológicos a análise que aqui se apresenta
combina metodologias quantitativas com metodologias
qualitativas. Na abordagem de enfoque quantitativo
procede-se a uma avaliação detalhada do tecido empresarial
no território Noroeste de Portugal1, bem como uma síntese
desta informação para o território nacional. Esta análise é
suportada em informação estatística recente e espacialmente
desagregada proveniente dos Quadros de Pessoal do
Ministério da Solidariedade e Segurança Social, a fonte de
informação mais utilizada para monitorizar as alterações na
estrutura das actividades económicas em Portugal, em
termos do tipo de empresas, da sua dimensão, da sua
localização ou das características dos seus trabalhadores.
Esta base de dados (disponível mediante pedido e
pagamento) é actualizada anualmente com informação
1
Esta corresponde à designação usada no PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território- e que agrega 43 municípios integrados em 5
Nuts III: Cavado, Ave, Grande Porto, Tâmega e Entre
Douro e Vouga

resultante da entrega de inquéritos de resposta obrigatória
por todos os estabelecimentos portugueses com mais de um
trabalhador por conta de outrém. Apesar da exaustividade
desta base de dados (assente em inquéritos anuais às
empresas de resposta obrigatória) ela não representa a
globalidade destas actividades económicas pois, pela sua
especificidade (por exemplo no caso do webdesign), são
serviços muitas vezes prestados por profissionais
independentes ou quando formalizados em empresas, estas
são muitas vezes empresas unipessoais, sendo que os
Quadros de Pessoal representam apenas as empresas que
têm pelo menos um trabalhador por conta de outrém.
Destaca-se ainda o facto desta informação estatística ser
disponibilizada três anos depois do ano a que se refere a
informação.
Relativamente à delimitação do sector Videojogos, a
revisão da Classificação Portuguesa das Actividades
Económicas (CAE) em 2007, veio permitir a
individualização estatística de novas actividades que nos
últimos anos ganharam um protagonismo crescente na
sociedade. Essas actividades integram três tipos de serviços:
a edição de jogos de computador (CAE 58210), a edição de
outros programas informáticos (CAE 58290) e a criação de
portais web (CAE 63120). O trabalho de campo e uma
análise exploratória dos dados estatísticos levou a que
tivéssemos optado pela análise do conjunto destas três
actividades. Esta opção justifica-se, essencialmente, pela
conjugação de dois factores: i) número reduzido de
empresas que se dedicam exclusivamente à edição de
Videojogos e ii) muitas empresas que desenvolvem
Videojogos se dedicam simultaneamente a outras
actividades (CAE 58290 e 63120).
A abordagem qualitativa foi suportada na análise de
conteúdo da informação recolhida através de 15 entrevistas
em profundidade a alguns dos mais representativos agentes
relacionados com a criação e desenvolvimento de
videojogos sediados no território Noroeste. Estes foram
selecionados segundo um critério de diversidade, por forma
a amostra incluir a visão não apenas dos agentes
empresariais (empresas de dimensões diferenciadas), mas
também de universidades e centros de investigação, assim
como centros de formação profissional, ou estruturas
organizativas representativas do setor. As entrevistas foram
realizadas de um modo presencial, tendo-se procedido
posteriormente a uma análise de conteúdos da informação
obtida através de um guião semiestruturado, com tópicos de
conversação identificados de modo a compreender as
dinâmicas associadas às três dimensões do modelo analítico
apresentado na secção anterior, bem como às interações que
se estabelecem entre elas.

VIDEOJOGOS NO TERRITÓRIO DO NOROESTE: UMA
ACTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO
Retrato quantitativo do sector

Em 2007 encontravam-se registados em Portugal 254
estabelecimentos empresariais de interacção entre as IC e as
TIC, empregando um total de 2399 trabalhadores, dos quais
mais de metade (52%) têm no mínimo o grau de
licenciatura. Uma análise da repartição espacial do emprego
permite concluir que quase 4/5 dos municípios portugueses
não possuem qualquer pessoa ao serviço nestas actividades
(ver Figura 2), sendo que existem apenas 24 em 308
municípios com mais de 10 trabalhadores nestes serviços.
Oeiras é o município português que lidera o
desenvolvimento
destas
actividades
(com
630
trabalhadores) que em parte se poderá justificar pela
presença do maior e mais antigo parque português de
Ciência e Tecnologia (TagusPark). Detecta-se assim a
existência a nível nacional de um tecido empresarial e de
um volume de mão-de-obra pouco expressivos, justificável
pelo carácter emergente destas actividades económicas em
Portugal e pelo facto de se tratar de uma actividade de mãode-obra pouco intensiva.
Uma análise geográfica do emprego destas actividades
permite também destacar a relevância que o Noroeste de
Portugal tem neste tipo de serviços. Se por um lado a cidade
do Porto é o segundo município onde o emprego é mais
relevante (472 trabalhadores, um valor significativamente
superior aos 395 trabalhadores que em Lisboa se dedicam a
estas funções), por outro, o território do Noroeste representa
mais de 1/3 (36,5%) de todo o emprego do país nestas
actividades. As actividades aqui em análise apresentam um
padrão de localização fortemente urbano, estando
implantadas preferencialmente nos municípios com um
tecido económico mais qualificado e de maior
especialização. Destaca-se sobretudo a forte atractividade
do Porto (32 estabelecimentos), a principal centralidade
funcional e simbólica desta formação urbano-metropolitana,
seguida por Braga e Maia (cada qual com 10
estabelecimentos) e num terceiro nível por Matosinhos,
Vila Nova de Gaia e Guimarães (cada um destes municípios
com 4 a 6 estabelecimentos) (ver Figura 3). Quanto à
dimensão destes estabelecimentos, estas actividades são
predominantemente compostas por micro-empresas (uma
dimensão média de 9,4 pessoas ao serviço por empresa),
sendo que no caso do Noroeste os municípios onde se
localizam estabelecimentos com mais trabalhadores neste
tipo de serviços são Braga (em média com 19
trabalhadores), Porto e Valongo (em média com 15 pessoas
ao serviço). Este padrão locativo é também evidenciado
quando se analisa o grau de especialização do emprego
concelhio (ver Figura 4), destacando-se neste caso a cidade
de Braga onde o emprego nestas actividades representa
cerca de 4% do emprego total TIC e IC do concelho (o que
em parte está também relacionado com a já referida
dimensão média superior destas actividades neste

concelho), seguida da cidade do Porto com 3,5% dos seus
trabalhadores TIC e IC a desempenharem funções na
criação de portais web, edição de jogos de computador ou
de outro tipo de software. Cabe ainda destacar que no
território do Noroeste, contrariamente ao que acontece
noutros sectores de actividade presentes na região, o índice
de qualificação desta mão-de-obra é superior à média
nacional, na medida em que mais de 60% dos seus
trabalhadores são licenciados. A análise destas actividades
no território do Noroeste permite afirmar que existe uma
concentração geográfica que parece estar dependente de

ambientes empresariais mais especializados, com
proximidade a actividades de I&D, com recursos humanos
de qualificação elevada, com oferta cultural diversa e de
excelência, entre outras amenidades primordialmente
presentes nas cidades de maior dimensão do território em
análise.

Figura 2. Repartição espacial, por concelho, do emprego nas actividades de intersecção do sector IC e TIC (portais web, jogos de
computador e outros programas informáticos), em 2007
.
A ecologia do sector

Apesar do seu ainda incipiente desenvolvimento, nos
últimos anos foram criadas no território do Noroeste
empresas de desenvolvimento, oferta formativa e ao nível
da investigação, desenvolveram-se iniciativas (de
networking e difusão de conhecimento) e criaram-se infraestruturas de suporte.
O desenvolvimento destas actividades, a partir de uma
dinâmica bottom-up, tem vindo a ser apoiado pela agenda
regional para a promoção das IC (nomeadamente através da
medida Projectos de I&DT Empresas em Co-Promoção do
ON.2). Tanto o documento Norte 2015 [6] como o Estudo
Macroeconómico para o Desenvolvimento de um Cluster
das Indústrias Criativas na Região do Norte [11],
reconhecendo o estádio de desenvolvimento embrionário
das actividades relacionadas com o software de
entretenimento, justificava a sua aposta pela existência de
recursos complementares (formação, conhecimento e

empresas), aliado às oportunidades associadas ao potencial
de crescimento do mercado.
Desde então a aposta da Escola Superior de Tecnologia do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA - Barcelos)
pela área do entretenimento digital tem sido clara. Em 2009
foi criado o curso de Engenharia e Desenvolvimento de
Jogos Digitais, único em Portugal, e o Centro de
Investigação Multidisciplinar em
Jogos
Digitais
(DIGARC). Em 2014 foi inaugurado o Digital Games
Research Centre – IPCA que resultou de uma candidatura
ao Programa Operacional Regional do Norte (ON.2), e cujo
investimento ronda os 2,5 milhões de Euros (com uma
comparticipação pública de 85%). Centrado na pesquisa dos
desafios, científicos, sociais, de engenharia e educacionais
do entretenimento digital em geral e dos jogos digitais em
particular. Também ao nível da investigação, nasceu em
2010 o Centro Porto Interactivo (PIC) na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, dedicado à computação
gráfica e à interacção por computador, conciliando a
computação, a arte e a psicologia, com aplicações ao nível

do entretenimento e da saúde. O potencial de crescimento
da actividade e de empregabilidade, por um lado, e as
lacunas existentes ao nível da formação no que respeita à
separação entre competências tecnológicas e artísticas, por
outro, justificaram a criação de uma pós-graduação em
game design (2012-2013) por parte de uma empresa privada
do Porto (Alquimia da Cor), em parceria com organizações
públicas e privadas (nacionais e internacionais). As
Universidades presentes no território do Noroeste têm
vindo a adaptar e/ou a reforçar algumas das suas
licenciaturas, mestrados e doutoramentos a temáticas que
cruzam conhecimento mais ou menos directamente
relacionados com os Videojogos (ex. Mestrado em Media
Interactivos, Universidade do Minho; Mestrado em
Tecnologia Multimédia, Universidade do Porto;

Figura 3. Repartição espacial, por concelho, dos
estabelecimentos empresariais no território Noroeste na
intersecção do sector ICC e TIC (portais web, jogos de
computador e outros programas informáticos), em 2007

Doutoramento em Media Digitais, Universidade do Porto,
em colaboração com as Universidade Nova de Lisboa e a
Universidade do Texas).
Também na região nasceu o primeiro videojogo português
desenvolvido para a consola da Sony - o Under Siege (com
financiamento do programa ON.2), e o Toy Shop Tycoon
para Nintendo DS. Estes dois produtos resultantes de
projectos de grande envergadura e de âmbito internacional
(empresa Seed Studios, Porto) não são, no entanto,
representativos do tipo de projectos desenvolvidos na
região Norte de Portugal. O universo empresarial encontrase, sobretudo vocacionado para o desenvolvimento de

Figura 4. Proporção, por concelho, do emprego no
território Noroeste nas actividades de intersecção
do sector ICC e TIC (portais web, jogos de
computador e outros programas informáticos), em
2007

.

produtos de menor dimensão, para plataformas móveis ou
para o desenvolvimento de soluções que são integradas em
produtos liderados e desenvolvidos no estrangeiro. A
vocação internacional, essa sim, parece ser uma
característica transversal às actividades empresariais
associadas ao desenvolvimento do software de

entretenimento na região. O reduzido tamanho do mercado
nacional, aliado à diversificação dos canais de difusão de
informação e partilha de conhecimento actualmente
disponíveis, têm favorecido a criação de redes de
colaboração e facilitado a entrada do software desenvolvido
na região noroeste no mercado internacional.

A maior dificuldade no desenvolvimento desta actividade
no território do Noroeste, mencionada transversalmente
tanto pelas empresas com equipas maiores como pelas que
têm equipas menores, relaciona-se com os recursos
humanos. A não existência de conhecimento acumulado (ao
nível da formação e dos processos de trabalho) tem
dificultado a formação de equipas de trabalho, com todas as
valências (competências ao nível da computação e
artísticas), funcionais e que consigam dar resposta às
exigências do mercado internacional. Este factor tem
também dificultado o acesso a financiamento. Embora já
existam investidores na área do capital de risco na região (e
em Portugal), a inexistência de entidades especializadas
e/ou desconhecedoras das especificidades desta actividade
(ex. modelos de negócio, potencial de crescimento), faz
com que não consigam frequentemente avaliar o potencial
de êxito de um produto. Especialmente problemático numa
actividade que envolve avultados custos de produção,
desenvolvimento, marketing e distribuição e uma
rentabilidade incerta. As novas plataformas têm vindo a
criar oportunidades para o desenvolvimento de Videojogos
neste território (ao envolverem investimentos mais
reduzidos, e permitindo muitas vezes obter resultados
financeiros a curto prazo). No caso dos Videojogos com
aplicação na área educacional, a aplicabilidade mais directa
e o impacto social do produto facilita o acesso a
financiamento para o desenvolvimento de novos produtos.

actividade, exigente no que à complementaridade de
habilidades e recursos diz respeito, favorece a criação de
redes de colaboração de geometria variável, com tendência
a uma maior diversificação quando se trata do
desenvolvimento de projectos e produtos com apoios
públicos (colaborações tendem não apenas a ser sectoriais,
mas a mais territoriais). Não sendo visível o protagonismo
de determinados agentes na activação deste clima de
cooperação, a Sociedade Portuguesa de Ciências dos
Videojogos (de âmbito nacional, mas impulsionada e
sediada na Universidade do Minho), pela grande
representatividade dos agentes regionais implicados no
estudo e desenvolvimento de Videojogos, acaba por ser um
agente aglutinador e catalisador de encontros entre agentes
implicados directa ou indirectamente nesta área (através das
actividades que promove ou apoia).

CONCLUSÕES

A indústria dos videojogos tende a concentrar-se em
determinadas
regiões,
e
países,
que
lideram
internacionalmente o processo de produção. Não é por isso
de estranhar que o foco dos estudos se tenha centrado nos
processos de clusterização desta actividade neste tipo de
região.
A geografia do sector tem, porém, vindo a sofrer alterações.
A rápida expansão do mercado online, o desenvolvimento
de novas plataformas móveis de distribuição destas
aplicações telemáticas (como os iPads ou telemóveis) ou a
ampliação da aplicação dos produtos/serviços relacionados
com os videojogos a outras actividades (ex. publicidade,
arquitectura, medicina) estão a permitir ampliar e
diversificar as empresas e os processos de clusterização
regional associados à edição e distribuição deste tipo de
software. Ou seja, num mercado antes dominado por
pequeno número de grandes empresas e regiões, situadas
em países líderes neste mercado (EUA, Canadá, Reino
Unido, França, Alemanha e Japão), juntam-se agora novos
agentes (mais independentes e em regiões economicamente
periféricas), que têm conseguido desenvolver estratégias
competitivas no mercado internacional da edição e
distribuição deste software.

Apesar da actividade em torno dos Videojogos estar, na sua
grande maioria, vocacionada para o mercado internacional,
o financiamento público de alguns projectos (de iniciativa
público-privada) tem possibilitado que o território do
Noroeste assuma um papel relevante no próprio
desenvolvimento de novos produtos e/ou beneficie de
produtos concebidos para dar resposta a necessidades
regionais específicas (ex. jogo Study and Conquer,
desenvolvido no DIGARC e testado na Escola Profissional
de Braga; jogos desenvolvidos pela Seed Studios para a
Administração Regional de Saúde do Norte). O carácter
internacional está também presente nos padrões e ambições
das actividades formativas e de I+D desenvolvidas na
região, e que se têm vindo a traduzir em protocolos de
colaboração
com
organizações
estrangeiras,
institucionalizando práticas de trabalho em rede (ex. entre o
IPCA e a Microsoft, entre o PIC e a Universidade Veritas –
Costa Rica) e escoando recursos humanos para o mercado
de trabalho (ex. entre o PIC e a IBM e a Microsoft). As
redes existentes (vínculos pessoais de alguns agentes e
institucionais), o reconhecimento das capacidades ao nível
da formação e da I+D, bem como a expansão do mercado
do software de entretenimento têm favorecido a elevada
procura do conhecimento e de recursos humanos formados
na região, acima da capacidade de resposta pela sua recente
constituição.

Este estudo analisa as dinâmicas de clusterização do sector
Videojogos no território Noroeste, um território periférico
no que respeita à produção de Videojogos à escala mundial
e sem grande tradição no desenvolvimento desta actividade.
Pretendemos, desta forma, contribuir para ampliar e
actualizar o debate que tem sido levado a cabo no âmbito da
geografia económica. A análise aqui proposta ganha
pertinência se pensarmos que nos últimos anos este sector
ganhou protagonismo nas estratégias de desenvolvimento
económico e no quadro financeiro regional.

As práticas de interacção entre agentes regionais (públicos,
privados) no desenvolvimento de projectos (educativos, de
I+D) e produtos são frequentes. A própria natureza da

Aquando a criação da agenda para o desenvolvimento das
indústrias culturais e criativas na Região Norte (em 1998) o
sector Videojogos era praticamente inexistente, embora

fosse reconhecido o seu potencial de crescimento. Cinco
anos depois, apesar do sector ainda ser quantitativamente
pouco expressivo, este estudo permitiu detectar dinâmicas
de clusterização de actividades relacionadas com este sector
sobretudo em torno dos municípios urbanos com um tecido
económico mais qualificado e de maior especialização (ex.
Porto, Braga).
O sector Videojogos tem gradualmente vindo a ser
encarado como uma actividade económica, foi criada oferta
formativa e de I+D e empresas no âmbito dos Videojogos,
redireccionando algumas das competências pré-existentes,
atraindo recursos humanos (nomeadamente ao nível da
investigação) e investindo em infra-estruturas de suporte.
Se a formação de equipas de trabalho que conciliem
competências artísticas e tecnológicas ainda é um entrave
ao maior desenvolvimento desta área na região, é previsível
que as apostas que têm sido feitas na formação contribuam
para aumentar a massa crítica especializada.
Apesar de serem recentes as dinâmicas em torno desta
actividade, a aposta na qualidade tem vindo a ser
reconhecida internacionalmente, o que tem permitido captar
o interesse das grandes multinacionais do sector para
parcerias (empresariais, ao nível da formação e da I+D).
Detecta‐se neste território um processo em curso de criação
de uma comunidade de agentes associados ao
desenvolvimento de Videojogos, marcado pela estruturação
de redes e parcerias e por um bom clima de cooperação
entre os seus principais agentes. No entanto, há ainda uma
débil integração da sua cadeia de valor no território. Apesar
de se reconhecer a existência de recursos locais de
qualidade, as redes pessoais internacionais motivam muitas
vezes a preferência pela continuidade da colaboração com
agentes do exterior da região (por vezes muito distantes),
com os quais há já uma tradição de trabalho e um capital de
confiança muito valorizado. Estas redes de relações e de
projectos de cooperação internacionais são muito relevantes
para a dinamização do sector, no entanto o desafio passará
por integrar nesses projectos outros agentes presentes no
território. Há pois um potencial a desenvolver ao nível das
práticas de colaboração entre os agentes numa lógica de
proximidade geográfica.
Num território marcado por contextos de forte
especialização económica em torno de actividades de pouco
valor acrescentado e de mão-de-obra intensiva, a aposta em
actividades como os Videojogos pode contribuir para uma
gradual redefinição das trajectórias regionais de
desenvolvimento em direcção a actividades mais rentáveis,
de maior intensidade tecnológica e com maior incorporação
de conhecimento. Sobretudo porque o alto valor
acrescentado deste software tem a particularidade de
contribuir para a dinamização de outras actividades
económicas que têm relevância na região, tanto no sector
das indústrias culturais e criativas (como é o caso da
arquitectura, da música, do design, do artesanato ou do
audiovisual), como noutros sectores de grande tradição

regional (ex. calçado, têxtil, mobiliário). Interessa portanto
intensificar esta polinização cruzada entre sectores.
Em síntese, parece-nos pertinente que no futuro alguns dos
esforços das políticas públicas se possam focar em: i)
contribuir o aumento da visibilidade deste subsector (na
região, no país e internacionalmente), ii) favorecer a
integração da cadeia de valor. Neste contexto parece-nos
particularmente relevante o papel de intermediação entre a
oferta e a procura, entre diferentes sub-sectores criativos e o
sub-sector dos Videojogos e entre este e outros sectores de
actividade.
A par da actualização dos dados estatísticos (ex. empresas,
emprego), parece-nos que a análise qualitativa do sector
constitui um importante caminho de investigação para
aprofundar o conhecimento das características e dinâmicas
desta actividade económica (ex. redes, mercados).
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