ADjogosRS enviará comitiva ao BIG Festival, em São Paulo
A Associação de Desenvolvedores e Jogos Digitais do Rio Grande do Sul – AdjogosRS,
entidade gestora do Arranjo Produtivo Local de Jogos Digitais RS – APL Games RS – estará
com uma comitiva no Brazil’s Independent Games Festival – BIG Festival – evento de business
na área de jogos independentes. O festival acontece em São Paulo de 25 de junho a 3 de
julho.
“O BIG Festival dá várias oportunidades de negócios, desde prêmios em concurso a reuniões
de negócios com os mais variados setores de mercado do mundo”, explicou o Diretor Executivo
da ADjogosRS, Ivan Sendin Silveira. Ele também exaltou a importância de participar do evento
visando evoluir o mercado nacional dos associados, participando de reuniões importantes com
entidades privadas e governamentais. “Irmos com essa caravana significa que estamos
crescendo o nosso mercado e nosso objetivo é fomentar isso ainda mais”, exaltou.
As empresas associadas que estarão no grupo que viajará ao BIG Festival são: Izplay,
Souking, Epopeia, Monsterbed, Hermit Crab, Imgnation, Canvas Games, Natebits, Guilbi,
Painful Smile e Cupcake. Orlando Fonseca, Diretor Criativo da Imgnation Studios, ministrará
duas palestras durante o evento. A primeira, no dia 30/06, às 14h, terá como tema as
empresas brasileiras que desenvolvem produtos para diferentes plataformas, onde será
debatido sobre realidade virtual. O segundo bate-papo, que acontece no dia 01/07, às 14h30,
tratará de Imersão Internacional, abordando processos de aceleração de empresas a partir das
experiências do estúdio na Malásia e no Vale do Silício.
“Falaremos um pouco sobre o mercado de VR, e como a gente entrou nessa. O momento
atual, o futuro próximo, as principais plataformas e como trabalhar com isso estando no Brasil”,
destacou Fonseca. As duas conversas acontecerão na Sala Lima Barreto. Mais informações
podem ser encontradas no site do evento www.principal.bigfestival.com.br/2016/
Sobre a ADjogosRS (www.facebook.com/ADJOGOSRS)
A Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul – ADjogosRS,
entidade gestora do Arranjo Produtivo Local de Jogos Digitais do Estado do RS - APL Games
RS, foi fundada em 2013, em Porto Alegre, para promover e fomentar a indústria gaúcha e
possui hoje 30 empresas associadas. Desde então, a associação trabalha na interlocução com
órgãos governamentais e privados, compartilhando e estimulando informações de todos os
setores associados (estudantes, profissionais e empresas), construindo eventos que
demonstrem todo o potencial que a produção de um game pode fornecer para o crescimento
de diversos setores econômicos do estado e, consequentemente, do país.
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