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EMAIL - FACEBOOK

Autodidata, desenvolvi meu primeiro game 

em flash aos 10 anos de idade usando 

apostilas e livros, tempo depois me 

especializei em Desenho e Animação e entrei 

no mercado em 2010 como Game Designer 

para jogos educativos no instituto Jean 

Piaget. Lá desenvolvi mais de 50 títulos.

mailto:stiven@fluxgamestudio.com
https://www.facebook.com/stivenson.valerio?ref=bookmarks


SOBRE
Entrei na Flux Game Studio em 2012, e me 

tornei sócio em 2014, sempre trabalhando na 

Direção Artística e Criativa dos projetos. 

Desenvolvemos juntos em 5 anos de empresa 

mais de 70 títulos para empresas como, 

Redbull, Bradesco, Braskem, Brasil Kirin, 

McDonald’s. Atualmente trabalhando no 

game GUTS, conhecido com prestígio pela 

inovação, humor e criatividade, sendo o meu 

primeiro Título para PC’s e Consoles.



SOBRE
Venho ministrando um circuito de 

Palestras e Workshops pelo Brasil a fim 

de ajudar Centros Acadêmicos que obtém 

iniciativas em games com minha 

experiência: Unitao (Taubaté), FATEC 

(São Caetano, Carapicuíba) Universidade 

Federal de LAVRAS, XCPEN (Ilha 

Solteira), SESC São Paulo, Metodista. E 

em eventos e festivais de prestígio como 

BIG Festival, UNITE, Festival Path.



IGDA - SP
Me juntei a Igda em 2014 com a 

iniciativa de entender melhor nosso 

mercado e contribuir com esse 

ecossistema, hoje tenho mantido uma 

relação próxima com todos os membros 

atuais do capítulo de São Paulo, 

acompanhando e participando das 

diversas ações executadas neste tempo.



IGDA SP - PROPOSTAS 
Acredito que a posição e reputação 

conquistadas nestes 7 anos de 

mercado podem me ajudar a me 

posicionar como um porta voz ativo 

de Desenvolvedores que necessitam 

de suporte para tomar um 

posicionamento representativo em 

assuntos relacionados ao nosso 

mercado.



IGDA SP - PROPOSTA PARA EVENTOS
O objetivo é unificar periodicamente os 

desenvolvedores de São Paulo, porém 

penso em dividir em abordagens 

específicas. 

- Eventos voltados a participantes 

ativos do programa Igda para discutir 

os avanços das ações apresentadas.

- Eventos aberto ao público a fim de 

buscar ouvir a voz de novos 

desenvolvedores e buscar novas 

parcerias e associados.



IGDA SP - PROPOSTA CAPÍTULOS UNIDOS
Já é de conhecimento público que é uma ótima idéia 

unir as forças com outros capítulos da Igda, sendo 

assim, podemos unir forças para executar ações em 

conjunto como: 

- Executar Game Jam que obtenha participantes 

de todas as cidades para que possamos montar 

equipes de diferentes cidades e fortalecer essa 

representatividade.

- Importar profissionais entre cidades para 

palestras e trocar conhecimento apresentando 

os desafios de desenvolver em diferentes lugares 

de São Paulo e aprendermos a desenvolver um 

mercado melhor.



IGDA SP - PROPOSTA DE GESTÃO DE CONHECIMENTO
Cada ano, novos estudantes de games são formados e 

novas empresas desenvolvem novos produtos, este 

conhecimento acaba que sendo individual por muitos 

desses profissionais não terem um espaço para 

apresentar novas descobertas ou falar sobre as 

atividades que vem desenvolvendo, e como lidamos 

com tecnologia, onde as ferramentas sempre mudam 

muito rápido, o mercado precisa se desenvolver de 

forma ágil e eficaz. Sendo assim, minha proposta é abrir 

um canal ativo onde desenvolvedores do mercado 

podem dizer sobre suas experiências e mostrar sobre 

seus trabalhos e passar para o mundo seu 

conhecimento.  Ajudando outros desenvolvedores a 

solucionar problemas e as novas gerações.



IGDA SP - PROPOSTA DE GESTÃO DE CONHECIMENTO
Outra proposta é juntar especialistas de 

áreas diferentes que possam ser 

consultados por estudantes, curiosos e 

outros profissionais para que possam 

tirar dúvidas referente a áreas 

específicas. Sendo assim, ajudando a 

conseguirem avançar em seus projetos 

com respostas de pessoas que batem a 

cabeça no mercado.



IGDA SP - PROPOSTA DE APROXIMAÇÃO DAS ENGINES
Minha idéia é nos aproximar com os 

demais representantes das ferramentas 

mais usadas no mercado para que 

possamos encontrar caminhos de 

facilitar acesso ao conhecimento e 

criarmos juntos programas que ajudem 

ambas as partes a desenvolver nosso 

mercado.



IGDA SP - PROPOSTA DE INCENTIVO AOS INDEPENDENTES
Muitos estudantes e profissionais não 

sabem sobre os benefícios voltados a 

associados a Igda. Muito disso vem do 

fato de muitas ações serem vantajosas 

apenas a moradores de outros países. 

Minha idéia é criar algumas vantagens 

regionais para associados, como 

programa de descontos para eventos, 

faculdades ou produtos, ligadas a área de 

desenvolvimento de games.



IGDA SP - PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO
Para que muitas dessas ações serem 

executadas será necessário abrir uma 

empresa para que possamos oficializar 

parceiros e executar de forma legal 

muitas das ações propostas, então um 

dos passos é oficializar a Igda SP 

como uma empresa.



IGDA SP - PROPOSTA DE MARKETING E VISIBILIDADE
Manteremos ativo a periodicidade de 

nossas redes sociais com novidades e 

divulgação de eventos ligados ao 

mercado, a idéia é manter o público 

sempre a par de todas as atividades 

referente a games executadas dentro e 

fora dos capítulos da Igda.

Para que haja uma centralização das 

informações e manter um trabalho de 

qualidade a idéia é focar nos demais 

canais.

Facebook

Site

Canal de Youtube (A criar) Pois o 

audiovisual é mais eficaz para 

disseminar informação e aproxima o 

espectador gerando melhor empatia.

https://www.facebook.com/igdasp/
http://www.igdasao.com.br/


IGDA SP - PARCEIROS
Sabemos que outras associações têm 

objetivos diferentes, e cada um tem um 

papel muito importante para nosso 

ecossistema, então a idéia é fornecer um 

representante para nos unirmos com essas 

associações a fim de empoderar nossas 

vozes e lutarmos para um mercado 

melhor. Tendo relacionamento amigável 

com os representantes das outras 

entidades mantém as portas abertas para 

grandes oportunidades.



IGDA SP - CORPO DIRETIVO
RAFAEL PRADO - Vice Chair : 

A intenção a princípio sempre foi unir os 

capítulos IGDA e a união do Rafael nos 

fortifica em executar ações positivas no 

mercado de games em outras cidades, ele 

vem executando várias ações na cidade de 

Sorocaba e é ótimo mantermos as 

atividades fortes tanto na Grande São 

Paulo quanto no Interior.



IGDA SP - CORPO DIRETIVO
ALAN CARVALHO - Diretor Técnico e 

Acadêmico : 

O Alan vem apoiando a Igda-SP a anos com 

seu conhecimento e influência no mundo 

acadêmico, e pretendemos continuar com 

este apoio onde ele vem fazendo um ótimo 

trabalho ligando os profissionais ativos na 

área, estudantes e professores. Além de 

cuidar de toda estrutura digital.



IGDA SP - CORPO DIRETIVO
MARCELLA ANDRADE - Diretora de 

Comunicação: 

Marcella vem trabalhando a anos com 

comunicação voltada para Games e tem 

sido um nome influente na área 

representando atividades no mundo todo. 

Ela vem se tornando um grande nome no 

mercado de games por sua competência e 

tem sido uma inspiração para novas 

integrantes femininas no mercado.



IGDA SP - CORPO DIRETIVO
LUIZ OJIMA SAKUDA - Consultor: 

Sakuda vem apoiando a Igda SP com seu 

conhecimento de anos de mercado e sua 

experiência e aproximação com entidades 

acadêmicas e governamentais. Ele obtém 

um conhecimento vasto como pesquisador 

de vários assuntos relativos ao 

empreendedorismo do mercado criativo e 

pretende continuar apoiando o crescimento 

do nosso mercado.



IGDA SP - CORPO DIRETIVO
VOCÊ - Claramente, se você tiver interesse 

em ajudar, só me contatar por qualquer 

meio que encontrar que podemos 

conversar e juntar forças para desenvolver 

um mercado melhor. A idéia é fazermos 

isso acontecer de forma transparente e com 

a ajuda de o máximo de pessoas que 

pudermos.



FIM
Agradeço a todos que puderam ler 

minhas propostas para o próximo Chair, 

mais informações sobre o processo de 

votação segue link

- EMAIL 

- FACEBOOK

- LINKEDIN

- SITE

- EMPRESA

http://www.igdasao.com.br/wp/procedimentos-para-escolha-do-chair-do-capitulo-sao-paulo-da-igda-bienio-2017-2019/
mailto:stiven@fluxgamestudio.com
https://www.facebook.com/stivenson.valerio?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/stiven-valerio-864aa653/
https://stivenart.wordpress.com/
https://www.fluxgamestudio.com/

