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RESUMO

O presente trabalho pretende responder a seguinte problemática: a regulamentação e tributação nacional, no que tange aos jogos eletrônicos, 
conseguem alcançar as plataformas internacionais de jogos online Steam (Valve Corporation) e Battle.Net (Blizzard Entertainment) que negociam 
no Brasil? Com essa problemática, tem como objetivo geral estudar como o negócio internacional de jogos eletrônicos, enquanto atividade 
econômica influente no mercado nacional, é regulamentado e tributado. Como objetivos específicos temos: demonstrar como funcionam o 
sistema de pagamentos no e-commerce de jogos eletrônicos dessas plataformas; estabelecer a capacidade de alcance da legislação nacional de 
jogos digitais adquiridos no Brasil; analisar os impactos econômicos no Brasil dos jogos eletrônicos das plataformas Steam e Battle.Net. O método 
empregado é o quantitativo para determinar os dados econômicos da oferta de jogos digitais dessas plataformas e qualitativos para discutir a 
capacidade da legislação brasileira. Os resultados, a serem apresentados nas considerações finais, serão indicados por meio de dados, gráficos e 
índices de que a legislação nacional é incapaz de alcançar e regulamentar o fenômeno internacional do universo dos jogos digitais. A legislação 
brasileira ainda não abrange e não compreende totalmente o funcionamento do mercado de jogos eletrônicos, no plano nacional e menos ainda 
internacionalmente. A principal preocupação nacional é de arrecadação fiscal tendo em vista o número expressivo de consumidores, contudo há 
elaboração de projeto de lei que visa a isenção da cobrança do IPI. Numa perspectiva social, há o reconhecimento dos jogos eletrônicos como 
parte da cultura, inclusive com algumas empresas já sendo auxiliadas pela Lei de incentivo cultural Rouanet. A plataforma de jogos da Steam já 
registrou mais de 125 milhões de jogadores simultâneos ao redor do mundo, porém, não é possível dizer o número total de jogadores, visto que 
nem todos estão conectados ao mesmo tempo. Estimasse que o Brasil possua cerca de 7.793.825 jogadores ativos. Entre os meses de março e 
início de junho de 2016, foram vendidos ao redor do globo cerca de 65.361.238 jogos com valor médio de $8,19, os jogos com menos de 1.000 
cópias vendidas sequer foram contabilizados. A pesquisa segue em andamento com a necessidade de obter os números de jogos vendidos ao 
mercado nacional. A política fiscal se demonstra deficitária sobre a arrecadação de jogos eletrônicos, influenciando a balança comercial do país 
com a fuga de capital. Uma regulamentação fiscal excessiva pode também frustrar o desenvolvimento de uma atividade econômica que contém 
importantes empresas brasileiras atuantes no setor, ainda que inexpressivas no mercado global.
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