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JOGOS DE TABULEIRO

DE REGRESSO À CASA
DE PARTIDA

Natal é sinónimo de família comida e jogos claro No sapatinho
ou durante umas horas bem passadas em família ou entre

amigos os jogos de tabuleiro permitem dar asas à imaginação ao
conhecimento e à competitividade Os dados estão lançados depois
de um período de pouca atividade voltaram a ganhar dinamismo

nos últimos anos Na era do virtual são a interação pessoal que
muitas vezes falta No final o divertimento é garantido A brincar
a brincar

MAJORA DE GERAÇÃO
EM GERAÇÃO

missão da Majora é fazer as

Irina Rosa associa o aumento

crianças felizes promover as

das vendas destes jogos a uma

relações humanas e incentivar

tendência mundial de abertura

que o tempo livre seja passado

de espaços onde as pessoas

a brincar a criar e a imaginar A

se juntam para jogar jogos de

Majora produz jogos que pas

tabuleiro com conhecidos ou

sam de geração em geração e

desconhecidos

queremos construir algo que

enraizado em países como a

Um hábito já

perdure no futuro e que con

Alemanha e que tem vindo a

tinue a inspirar todos os seres

ganhar adeptos em Portugal

humanos nas várias etapas do

Há encontros semanais de gru

Ma jo ra As três sílabas dos nomes do fundador Mário José Oli

seu desenvolvimento afirma

pos de boardgamers aberturas

veira formam aquela que se apresenta como a primeira marca de

São maioritariamente as mu

de espaços culturais e cafés

jogos e brinquedos em Portugal Fundada em 1939 foi uma empresa

lheres que compram jogos de

que acolhem e promovem este

familiar até 2014 e relançada em 2015 numa altura em que depois

tabuleiro em Portugal

gosto uma aposta de maior

de um período de quebra se verificou um boom no consumo deste

particularmente na faixa dos

visibilidade por parte do re

tipo de produtos

25 35 anos e que vivem nos

talho organizado nos jogos de

Entre os seus clássicos incluem se jogos como O Sabichão

centros urbanos As avós tam

tabuleiro e até empresas que

bém marcam presença

começam a ter como centro

Ludo e Jogo da Glória Os mais recentes STOP e Tensão são

nota

não

outros best sellers exemplos da tipologia com mais acolhimento a

admira

familiar Este foi um ano muito exigente para a Majora do ponto de

na procura de algo que se torna

mento de eventos em exclusivo

vista de novidades não apenas pela quantidade de referências mas

uma plataforma de entendi

com jogos de tabuleiro

observa

sobretudo

da sua atividade o desenvolvi

também pela vontade de abraçar novos públicos conta a direto

mento entre diferentes gera

Tudo isto tem como premis

ra de Comunicação e Marketing Irina Rosa A marca lançou assim
uma coleção de sete minijogos em quatro idiomas que inclui desde
mímica a quebra cabeças reforçou a oferta na faixa etária três—

ções e através dos jogos voltam
a ganhar atenção por parte dos

sa uma mudança importante
no mundo dos jogos de tabu

mais novos

leiro que tem a ver com a sua

quatro anos apostou no tema do yoga e da literacia financeira e

Este perfil está naturalmente

modernização

os chamados

relançou o Paga e Cala

relacionado com a nossa oferta

Já nofim de novembro rompeu com este lado mais familiar e infantil

que é maioritariamente dos três

características

Sentimos que estava na altura de introduzir alguma irreverência no

aos 10 anos e que se posiciona

santes e apelativas do ponto de

nosso portefólio e começar a comunicar com os amigos que gostam
se juntar para se divertir Decidimos adaptar um jogo antigo exclu

como jogos de família adian

vista das dinâmicas do grafis

Não podemos esquecer

mo e da sua durabilidade e que

sivo para adultos e de conteúdo não censurado e nasceu o party

no entanto que há uma nova

fazem com que o momento de

game ORAL O jogo coloca os participantes em 200 situações ex
tremas e tomadas de decisão embaraçosas

geração a partir dos 30 anos

jogo se torne um interessante

que tem contribuído para uma

momento de convívio nota

ta

eurogames que passam a ter
mais

interes

Brincar não tem idade diz Irina Rosa E é por isso que a mar

maior atenção ao desenvolvi

Para a diretora de Comunica

ca quer chegar a todas as gerações das crianças aos adultos A

mento desta área em Portugal

ção e Marketing da Majora o
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digital e os jogos de tabuleiro
não

são

territórios

patíveis e muitos

incom

jogadores

marcam presença em ambos
os universos

Nalguns casos

os jogos de tabuleiro foram a

primeira experiência de joga
bilidade de quem ainda hoje

gosta de jogar seja por pura
diversão ou pela procura de
um desafio adicional Existem

ganhos que atravessam ambas
as experiências como é o caso
do desenvolvimento de um lado

criativo e do imaginário através
da imersão numa narrativa e

ganhos únicos que no caso
dos jogos de tabuleiro têm a
ver com o lado social e de con

vívio de momentos que são irrepetíveis e da gestão de uma maior
imprevisibilidade visto que as dinâmicas se alteram consoante o
grupo que estiver em jogo Os jogos de tabuleiro permitem ainda a

portabilidade ou seja podem ser jogados em qualquer espaço e a
adaptados a diferentes contextos

Entende que há várias experiências bem sucedidas de junção dos
dois universos onde o digital atua como complementar ao que se
está a desenvolver no tabuleiro podendo criar um certo tipo de am

biente no jogo melhorando a sua narrativa desencadear uma ação
ou servir como suporte para que o objetivo do jogo seja atingido
Isto exige dos participantes a capacidade de cruzar as duas reali

dades mas o tabuleiro continua a ser o centro da ação
O Natal continua a ser o período de ouro para este tipo de oferta e
no caso da Majora corresponde a 70

das vendas
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MATTEL PALAVRAS PARA QUÊ
A cada hora são iniciadas pelo menos 30 mil partidas de Scrabble

Colocadas lado a lado todas as peças deste jogo produzidas desde
sempre poderiam dar a volta à Terra oito vezes E algures no mundo

há mais de um milhão de peças perdidas deste jogo da Mattel Estas
são algumas das curiosidades relativas a este clássico jogo de pa
lavras cruzadas em tabuleiro que é a marca mais antiga da empre
sa São 70 anos de diversão entre amigos e família e exemplo de uma
área que tem vindo nos últimos anos a ganhar um novo dinamismo

Segundo a brand activation lead da Mattel Portugal Sara Marcai os
jogos de tabuleiro têm vindo a crescer bastante nos últimos anos
num fenómeno global e muito forte na Europa
do em Portugal cresceu 20
cresceram 12

Em 2015 o merca

e no ano passado os jogos tradicionais

diz A tendência de crescimento continua a fazer

se sentir este ano prevendo se que continue nos próximos anos
Essencial para as vendas destes produtos é o período natalício que
corresponde a 55

das vendas de jogos da Mattel O objetivo é de

crescimento e lançamento de novos produtos tanto nos jogos in
fantis como nos jogos de família

além de dar lugar à inovação

É ao revivalismo que Sara Marcai

atribui o aumento da procura de

jogos de tabuleiro É um certo
back to the basics de diferenciar
as experiências que cada pessoa

tem no seu dia a dia

Porquê li

mitarmo nos a um tipo de entre

tenimento quando temos tantos
disponíveis e porquê descartar os
jogos tradicionais quando ainda

são capazes de nos proporcio
nar momentos inesquecíveis de

partilha e de união entre as pessoas

A questão é especialmente

premente num mundo que é e vai continuar a ser cada vez mais
digital Há alerta no entanto casos em que o mercado tradicional

usa o mercado digital para crescer e ter mais visibilidade Exem

plifica com o que aconteceu quando a empresa lançou a aplicação
para telemóvel do jogo de cartas UNO que junta milhões de pes
soas em todo o mundo a jogar de forma digital

As pessoas não

deixaram de forma alguma de deixar de comprar jogos UNO pois o
jogar cara a cara ainda é muito importante socialmente Mas conse
guimos chegar a muita gente de forma muito poderosa comenta

De facto afirma o comprador de jogos de tabuleiro procura essen
cialmente diversão em família ou com amigos momentos genuínos
que possa partilhar com os outros Já os pais procuram jogos di
dáticos para os filhos aprenderem enquanto se divertem e que lhes
permita ter alguns momentos de diversão com os amigos longe de

ecrãs com jogos que puxem pela sua cabeça e desenvolvam capa
cidades cognitivas Os pais entende têm muito a preocupação de
tirar os filhos dos ecrãs e escolhem esta categoria para terem tempo
de qualidade em conjunto

É neste sentido que a marca lança para este Natal dois novos jo
gos para o target infantil o Scrabble Aprende Inglês e o Agarra
o Cocó O primeiro apresenta se como uma forma divertida de

contatar com a língua inglesa Diversão é também a tónica do se

gundo jogo que inclui uma sanita um desentupidor e o Sr Coco
O resto adivinha se
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MEBO

COLOCAR

O DIGITAL
EM MODO VOO
Uma forma fantástica de juntar

à mesa família e amigos É as
sim que o fundador da MEBO

Games Gil d Orey encara os
jogos de tabuleiro

Com eles

aprendemos a colocar os nos
sos aparelhos digitais

em

modo voo nem que seja por

Muitas famílias jovens procuram os jogos de

umas horas diz Entende mes

tabuleiro na tentativa de viver uma experiência

mo que é por isso que têm vindo

de convívio que não se consegue no digital

a ganhar cada vez mais espaço

Na sua opinião o analógico e o digital com

surgem como resposta ao iso

plementam se e é até saudável que coexistam

lamento das pessoas que vivem

para fortalecer o conceito de comunidades glo

dependentes dos seus compu

bais As duas opções permitem dinâmicas de
grupo distintas e diferentes níveis de socialização O analógico
privilegia o relacionamento humano o digital torna nos mais

tadores portáteis tablets e te
lemóveis

Sentimo nos reais

Não vê assim o dinamismo

globais e permite nos jogar com pessoas localizadas em qual

crescente deste tipo de jogos

quer zona do mundo Nenhum é mais importante do que o outro

como uma questão de reviva

comenta Começam a surgir assim produtos híbridos de jogos

lismo mas como uma resposta

de tabuleiro que podem ser suportados por aplicações numa

clara ao cansaço e isolamento

diversidade que beneficia a todos

mente uma vez que representa

que o digital provoca

Variado é também o portefólio da marca que fundada em 2010 co

cerca de 70

meçou por centrar se nas histórias e costumes nacionais e atual

MEBO

Cada

vez mais procuram se solu

o Natal contribui significativa
das vendas da

Infelizmente os jogos

ções lúdicas em que a compo

mente é mais transversal em virtude da crescente internacionaliza

de tabuleiro são ainda muito

nente humana é valorizada e a

ção da empresa e da natural adequação ao público Este ano conta

sazonais apesar de se notar

solidão é combatida

os jogos mais vendidos em Portugal foram Caravelas e Reis de

já alguma mudança afirma O

Revela que o cliente que com

Portugal mas também Passa o Desenho

pra jogos de tabuleiro é maio

lançamentos O Arraial

ritariamente de classe média e

O principal objetivo este ano é revela consolidar a posição no

Vende se

Mistakos E os últimos

Pega Bicho e Era uma vez

importante conclui

é que ao

final do dia nas férias ou ao fim
de semana pais e filhos avós

35 anos Este é também o perfil

mercadoportuguêscomoa
o
e simultaneamente
rie
melhoreditora
aumentaras
lunacional
parcerias
bdejogosde
a
internacionais
t

dos clientes dos jogos digitais

através de vendas de licenças dos jogos para editoras estrangei

redor do tabuleiro desfrutando

nota

ras

da companhia uns dos outros

da faixa etária entre os 25 e os

o que comprova clara

Felizmente através de presenças em feiras da organização

e netos primos ou grupos de

amigos se queiram juntar em

mente que o analógico aparece

de eventos e do lançamento de novos jogos temos conseguido

para uma atividade lúdica que

como o contraponto do digital

manter um crescimento sustentável

verdadeiramente os divirta

Um crescimento para o qual

