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Atuo profissionalmente no mercado de Games há mais de 16 anos, 
tendo iniciado a carreira na área de Advergames em 2001, onde 

desenvolvi algumas das primeiras campanhas desse setor em 

parceria com grandes agências de publicidade e clientes nacionais 
e internacionais. Entre 2003 e 2011 coordenei o departamento de 

Tecnologias Emergentes da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, planejando e desenvolvendo conteúdo interativo e 

games educacionais para professores e alunos do ensino 
fundamental. Em 2008, lancei um dos primeiros News Games 

brasileiros, o Crazy Carli (jogo do padre baloeiro), que ganhou 

notoriedade nos blogs especializados da época. Em 2011, fundei 
juntamente com o André “Intentor” Martins, a Trixter Interactive,  

 

Coordenador do curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais da Fatec de 

Carapicuíba e professor há 15 anos em disciplinas relacionadas a Jogos 

Digitais, tendo atuado em diversos cursos de graduação e pós-graduação no 

país. Sou sócio fundador e diretor de Inovação e Novos Negócios da Trixter 

Interactive, empresa atuante no mercado brasileiro de Games desde 2011. 

Tenho quase 20 anos de experiência profissional no desenvolvimento de 

games para diversas plataformas e nos mais variados segmentos 

(educacional, serious, advergames, indie). Participei do desenvolvimento do 

jogo Zumbi Olé, que ganhou destaque em diversos eventos e da mídia 

especializada em 2016. Tenho atuado como consultor para projetos de 

captação de recursos para desenvolvimento de jogos, realidade virtual e 

negócios inovadores correlatos e, também, como analista de projetos em 

editais do Governo e agências de fomento, como o PRODAV da Ancine e 

DesenvolveSP. Fui coordenador regional de Inovação da Agência Inova 

Paula Souza, tendo conduzido por 1 ano a gestão de projetos inovadores de 

36 ETECs e FATECs na região metropolitana de São Paulo. Atualmente sou 

doutorando no curso de Comunicação da UNESP, onde desenvolvo pesquisa 

sobre Realidade Virtual. Em 2015 fui contemplado pelo prêmio da ABRASCI 

pela atuação destacada no mercado de Jogos Digitais, sendo o primeiro 

acadêmico na área de Games a receber tal honraria. Sou conhecido 

nacionalmente pela frase: "Joguinho é o CARALEO!!!"  

 

Estou me candidatando porque tenho vivência comprovada em todos os 

setores do desenvolvimento de games, congregando experiências relevantes 

para dar continuidade ao trabalho excepcional já realizado pela IGDA SP até 

estúdio de desenvolvimento de Games, atuando inicialmente em projetos educacionais e Serious 

Games para clientes como Rede Globo e Rede TV e, a partir de 2015, focando em jogos 

independentes, com destaque para o Zumbi Olé, feito em parceria com a Carranca Games, do Raul 
Tabajara. Desde 2014 trabalho como consultor de projetos de financiamento para Jogos Digitais, 

Realidade Virtual e Negócios Inovadores (FAPESP, FINEP, SPCINE) e, também, como analista de 

projetos em editais do Governo e agências de fomento, como o PRODAV da ANCINE e DesenvolveSP. 
Fui coordenador regional de Inovação da Agência Inova Paula Souza, tendo conduzido por 1 ano a 

gestão de projetos inovadores (incluindo Games e Realidade Virtual) em 36 ETECs e FATECs na região 

metropolitana do Estado de São Paulo.  
 

No âmbito acadêmico, atuo como professor em áreas relacionadas a Games desde 2003 e em cursos 

de Jogos Digitais desde 2010, tendo ministrado diversas disciplinas nas áreas de Programação, Design 
e Arte. Atualmente sou coordenador e docente (Roteiro Para Games, Game Design, Princípios de 

Jogos, Computação Gráfica) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais da FATEC Carapicuíba 

e docente do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais da Faculdade Impacta, nas disciplinas 

de Motores de Jogos Digitais, Ambientes de Jogos Digitais e Interfaces de Jogos Digitais.  

 

Sou formado em Comunicação, com Especialização em Criação Visual e Multimídia (USJ), Mestrado 
em Educação, Arte e História da Cultura (Mackenzie) e doutorando em Comunicação (UNESP), onde 

desenvolvo pesquisa na área de Realidade Virtual.  Em 2016 participei do curso de roteiro para 

Realidade Virtual do Lab SPCine. Em 2010, participei do curso de Roteiro Para Videogames com Matt 

Costello (Rage, Just Cause 2, The 7th Guest, Doom 3). Também sou membro do Conselho Jedi - SP. 
 

Sou conhecido nacionalmente pela frase: “Joguinho é o CARALEO! ” 
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Direções para a IGDA-SP     
 

O cenário que a IGDA-SP está vivendo atualmente é de consolidação e de continuidade dos 

momentos e conquistas anteriores desta associação. É importante considerar a formação 
multidisciplinar necessária à contribuição na solução de problemas globais, de grande porte e 

complexos que se apresentam nos tempos presentes. Nesse contexto, sabemos que um marco 

muito importante na história recente dos Games no Brasil foi a realização de editais e alocação de 
recursos para projetos de Jogos Digitais com o apoio da ANCINE e da ABRAGAMES. Dessa forma, 

é fundamental uma maior aproximação entre estas duas entidades, entre outras, e a IGDA-SP, 

para que novos editais possam contemplar mais empresas, mais projetos e mais profissionais, 
contribuindo assim, para o fortalecimento e credibilidade do nosso mercado. Como consequência, 

a participação de estúdios independentes em eventos nacionais (como BGS, CCXP, BIG, SBGames, 

etc.) e internacionais (GDC, E3, PAX, Indiecade, etc.) vem crescendo significativamente e será 
fundamental o papel da IGDA no sentido de renovar o diálogo entre organizadores e associações 

que possam dar maior destaque e condições à área indie – no caso dos eventos nacionais – e 

negociar vantagens e benefícios aos participantes dos eventos internacionais. 

Outro ponto essencial a ser considerado na perspectiva de redefinição da IGDA-SP como 

sociedade ativa é o estabelecimento de redes de cooperação, pesquisa e desenvolvimento, com 

forte aproximação entre a academia e o mercado. A IGDA-SP tem potencial para contribuir na 

proposição de políticas, práticas e mecanismos que propiciem a aceleração desse cenário. O 
surgimento dos diversos ambientes de coworking por todo o país, fortalece essa concepção, pois 

propicia agregar grupos de pesquisa com projetos na área de Jogos Digitais e correlatas às 

empresas e estúdios consolidados no setor. Ao mesmo tempo, à medida em que estes espaços 

possam ser criados e passem a existir também nas universidades com apoio da IGDA-SP em sua 
implementação, com forte interação com o mercado, a formação de recursos humanos e a difusão 

do conhecimento, poderão atrair, motivar e entregar novos talentos às empresas de Games, 

fazendo com que as Instituições de Ensino Superior passem a cumprir efetivamente o papel de 
fornecedoras de mão de obra competente e capacitada ao mercado.   

Além disso, duas outras preocupações fundamentais compõem nosso cenário: unificação dos 

capítulos São Paulo, Campinas e Sorocaba, de forma a integrar as habilidades e de cada capítulo, 

buscando a formalização do CNPJ próprio da IGDA-SP; e maior interação com os capítulos 
presentes nos outros estados.   

Finalmente, a IGDA-SP deve influenciar a consolidação da área de Games no Brasil, contribuindo 

para o seu desenvolvimento como mercado, colaborando efetivamente na proposição de políticas 

estruturantes para o seu fortalecimento e para a sua profissionalização. Para tanto, pretendemos 
contar com o engajamento dos diversos agentes desse processo.   

Nas páginas seguintes, constam as ações propostas para a Gestão 2017-2019, detalhadas por 
áreas:   
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Administrativa     

1. Captação de sócios  

Foram realizados, nas gestões anteriores, esforços para a captação de novos sócios, 

promovidos nos eventos da IGDA-SP, entretanto, ainda não parecem ser suficientes para 

aumentar substancialmente a base de associados. Consideraremos como alvo das novas 

ações, a academia (alunos e professores) e funcionários de empresas atuantes no mercado 
e/ou em fase de constituição/formalização. Além disso, serão articuladas com as demais 

diretorias campanhas mais agressivas para captação de novos sócios, bem como a 
manutenção dos sócios existentes.      

2. Formalização do Capítulo São Paulo  

Realização de reuniões entre os conselhos e diretorias dos Capítulos São Paulo, Campinas e 

Sorocaba, objetivando a unificação dos capítulos e a formalização do CNPJ próprio da IGDA-SP. 

2. Formalização de processos internos   

Após a obtenção do CNPJ, será necessária atenção e concentração de esforços na 

modelagem e formalização dos processos internos da IGDA-SP, para que sejam 
documentados com a riqueza de detalhes necessária para a sua plena reprodução.   

Divulgação e Marketing     

1. Divulgação sistemática da IGDA-SP em eventos  

Preparação de vídeo para promover a IGDA-SP em todos os seus eventos, devendo ser 
veiculado durante a abertura de eventos e intervalos de sessões técnicas promovidos e/ou 
apoiados pela IGDA-SP.     

2. Consolidação da marca da IGDA-SP  

Definição de itens a serem confeccionados, com baixo custo ou através de patrocínio, com 

a marca da IGDA-SP para serem sorteados e/ou distribuídos, ainda que em pequena escala, 
em eventos do setor. 

3. Organização da Semana IGDA-SP   

Evento organizado anualmente, com duração de uma semana, com participação da IGDA-
SP em faculdades ou estúdios de games em cada um dos dias da semana. 

4. Ampliação da Presença da IGDA-SP nas mídias digitais  

Ampliação da divulgação de informações no Portal da IGDA-SP, Twitter e Facebook; 
redesenhar o portal de forma que fique mais atrativo e dinâmico.  

5. Ampliação da Integração com o mercado  

Realização de game jams próprias ou em parceria, incentivando a participação de 

empresas nessas iniciativas.  

6. Consolidação da presença da IGDA-SP junto às agências de Fomento e Governo.  
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Financeira    

1. Utilização de sistema de gestão financeira 

Dada a necessidade de haver controle financeiro em função de despesas advindas da 

formalização do CNPJ, deverá ser utilizado um sistema de gestão financeira que possa 

controlar ações básicas relacionadas à movimentação financeira do capítulo. Neste 

sentido, além de manter a transparência da operação, é possível colocar parte das 
informações geradas na web, com o adequado controle de acesso, para consulta pela 

Diretoria e pelo Conselho a qualquer momento. Formaliza-se assim, também, a 
documentação desse processo.  

 

Eventos     

1. Criação do Manual de Eventos da IGDA-SP 

Os principais fatores da organização de eventos da IGDA-SP deverão ser descritos no 
formato de manual com o objetivo de documentar as várias etapas, necessidades e 

responsabilidades da organização de eventos, auxiliando também, os organizadores de 

futuros eventos pela associação.  

2. Game Jams 

Realização de Game Jams em parceria com instituições de ensino que possuam cursos de 

Jogos Digitais, para atrair novos sócios, estimular a participação da sociedade e divulgar o 
papel da IGDA.  

3. Eventos locais e regionais 
Realização e/ou apoio a eventos alinhados com a realidade das regiões e com a demanda 

da sociedade local.  

4. Promoção de ações, atividades e eventos conjuntos com outras sociedades e comunidades  

Representações Regionais     

1. Representação regional da IGDA-SP  

Uma vez que haja consenso e consolide-se a fusão dos capítulos São Paulo, Campinas e 

Sorocaba, buscaremos viabilizar o apoio e promoção da IGDA-SP através de ações de 

Representações Regionais para ampliar o alcance da IGDA-SP entre estudantes e 
profissionais da área nestas e em outras cidades do Estado de São Paulo. 

2. Associações vinculadas à representação institucional e estudantil  

Promover, por meio das Representações Regionais e representações institucionais e 

estudantis, o aumento do número de associados à IGDA-SP a partir da realização e apoio 
aos eventos regionais. 

3. Visibilidade da IGDA-SP e atração de novos talentos  
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Incentivar a realização de projetos de ação social, cursos e palestras pelas Representações 

Regionais para melhorar a visibilidade da IGDA-SP, difundindo conhecimento e atraindo e 

motivar novos talentos para o desenvolvimento de games, tanto no ensino superior como 

no ensino médio e fundamental. Para isto, poderão ser realizadas ações de captação de 
recursos junto a órgãos e agências de fomento nacionais e regionais.   

4. Realização de eventos regionais  

Ampliar a promoção de eventos regionais na área de educação em Jogos Digitais para 

melhorar a qualidade do ensino, tais como workshops de educação em Games e a 
formação de recursos humanos e difusão do conhecimento em Jogos nas escolas regionais. 

Incentivaremos, também, a realização de eventos para identificar os grandes desafios 
regionais para o desenvolvimento de games.  

5. Integração entre Representações Regionais  

Promoveremos constante integração entre os representantes regionais para a troca de 
experiências, cooperação e articulação de ações institucionais da IGDA-SP.  

  

Educação     

1. Proposição de um Currículo de Referência  

Atualmente, há uma extensa e importante discussão sobre a atualização das matrizes 

curriculares dos cursos superiores em Jogos Digitais no Brasil. A IGDA deve acompanhar 

esse processo de forma muito próxima, inclusive propondo um Currículo de Referência 
para que cursos já existentes possam fundamentar-se em suas decisões, assim como 

cursos que venham a ser criados futuramente tenham base para iniciar suas atividades de 

forma a contemplar, no mínimo, as necessidades básicas que uma formação na área de 
Jogos Digitais deve oferecer. Embora o foco inicial sejam os cursos de nível superior, esse 

tema é relacionado e estende-se aos vários níveis de educação, do básico à pós-graduação. 

2. Cursos de Capacitação.  

Através da realização de parcerias, a IGDA-SP pode oferecer cursos de capacitação 

gratuitos para associados em áreas de interesse comum, tais como submissão de editais, 
propriedade intelectual, publicação em stores, entre outros. 

Publicações     

1. Incentivo e apoio à publicação de livros técnicos em português  

Os autores de livros técnicos, em particular daqueles cujos temas abordem disciplinas do 
currículo de referência para graduação em Jogos Digitais, serão incentivados a submeter 

novas propostas a editoras que se proponham a publicar os livros em parceria com a IGDA-
SP, a qual poderia oferecer uma espécie de “selo de qualidade” dessas obras. 

2. Disponibilização do material didático para instituições de ensino superior 
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Os materiais e textos referentes a minicursos, tutoriais, palestras, entre outros, 

ministrados pela IGDA-SP, serão disponibilizados para instituições de ensino superior a fim 
de oferecer acesso a alunos de cursos de graduação e pós-graduação em Jogos Digitais.  

Planejamento     

1. Fortalecer interlocução com a sociedade 

A fim de dissolver certos pré-conceitos ainda existentes nas mais diversas camadas da 
população em relação à área de Games.  

2. Tornar a IGDA uma das interlocutoras junto ao Governo e Congresso 

3. Tornar a IGDA uma das interlocutoras junto à imprensa (especializada e não especializada) 

4. Uso de redes sociais  

Pretende-se ampliar a utilização de plataformas de rede social como meio de comunicação 
com atuais e potenciais futuros sócios.  

5. Rede de Competências  

Criar, com apoio de serviços especializados consolidados, uma Rede de Competências na 

área de Games, onde profissionais e empresas da área possam oferecer e buscar 

oportunidades de emprego.  

 

Relações Profissionais         

1. Acompanhamento de projetos de lei  

Acompanhamento das tramitações dos projetos de lei hoje existentes no Senado e na 

Câmara Federal, fornecendo subsídios para os parlamentares na discussão e 

entendimento das implicações desses projetos especificamente na área de Jogos Digitais 
e na sociedade brasileira. 

2. Interação da Academia com Empresas e Profissionais  

Levar empresas e seus profissionais de Jogos Digitais aos eventos da IGDA-SP, com o 
objetivo de compartilhar experiências e promover sinergia entre academia e indústria.  

Articulação com Empresas         

1. Mapeamento dos relacionamentos dos associados da IGDA-SP com empresas  

2. Fortalecimento do relacionamento da IGDA-SP com profissionais das empresas da região 

3. Compartilhamento e troca de informações entre profissionais das empresas. 
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Estou à disposição de todos para quaisquer dúvidas, sugestões, partidas de LoL, MK, CS, 
FIFA e Mario Kart XD. Entrem em contato: 

 

E-mail: alvaro.gabriele@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/alvaro.gabriele 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/alvarogabriele 

Site: http://trixter.com.br 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3288861703403102 

Whatsapp.: 11 99373-0266 
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