Os cinco passos
para se tornar um jogador
profissional de games
Por Alexandre gaules Borba
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Introdução
Parabéns por buscar conhecimento e novas formas para atingir seu objetivo de ser um atleta profissional de esporte eletrônico ou simplesmente melhorar seu nível de jogo.
Se você chegou até aqui, com o download desse e-book, é porque tem o propósito de conhecer mais sobre como evoluir dentro e fora do
jogo, melhorar sua performance, potencializar
seus resultados, conquistar sua felicidade e se
dedicar a um dos cenários mais apaixonantes
de todos!
Neste ebook quero compartilhar com vocês a
experiências que tive ao longo da minha carreira, estou no mercado de esporte eletrônico a
quase 20 anos e nesta tragetória cheia de altos
e baixos pude aprender muito sobre os passos,
caminhos e características que uma pessoa tem
que percorrer e ter para atingir seus objetivos.

Preparei um material para te ajudar a
realmente entrar em ação hoje mesmo, e começar a mudar sua forma de
treinar, pensar e se comportar. Eu vou
te entregar o conhecimento que aprendi ao longo da minha carreira, minhas
dificuldades, pontos positivos, negativos e como consegui alcançar meus
objetivos, estratégias que eu utilizei
dentro das equipes que joguei e treinei
conquistando centenas de campeonatos nacionais e chegando ao título de
campeão do mundo.

Talvez você queira se inspirar AGORA e
ver a história do g3nerationX contada
através de um acervo de fotos e vídeos produzidos durante nossas viagens
pelo Brasil e pelo mundo disputando as
principais competições.
Veja o vídeo:
https://vimeo.com/13476105
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O UNIVERSO
DO ESPORTE
ELETRÔNICO
O crescimento do mercado de games e seu impacto em nosso dia-a dia trouxe uma imensidão de novas
oportunidades e opções de caminho para construção de uma carreira em que é possível unir o prazer de
jogar e competir com a construção de uma carreira profissional, tendo ainda uma fonte de renda confortável para realizar seus objetivos de vida! No entanto, também trouxe uma concorrência muito mais
agressiva na busca do tão sonhado reconhecimento e conquistas, afinal talvez você já saiba o quanto
é importante o conhecimento e dedicação para ser bem sucedido nesta nova profissão, e se ainda não
sabe vou detalhar ainda mais abaixo.
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Se pensarmos no passado (e olha que a gente nem precisa ir num passado super distante) é
fácil lembrar das dificuldades de se tornar um jogador de esporte eletrônico, conquistar seu
espaço e enfrentar os preconceitos dentro e fora de casa...e, infelizmente, ainda existe muito,
mas eu vou te ensinar a conseguir a credibilidade necessária para poder trabalhar com essa
nossa paixão e efetivamente conseguir resultados.
Atualmente, o mercado de esportes eletrônicos ficou mais acessível com o avanço da técnologia, a internet de banda larga e a globalização. Mas não se engane que para se tornar um atleta
o caminho é fácil, você terá que se esforçar muito e provar o seu valor em uma acirrada disputa com outros milhares de jovens que desejam alcançar este mesmo objetivo!
Neste momento gostaria de falar um pouco mais sobre o universo do esporte eletrônico no
Brasil e no mundo.
No Brasil somos mais de 66 milhões de jogadores e pesquisas recentes mostraram que mais de
12 milhões desta base já acompanha constantemente os esportes eletrônicos. A grande vitrine
deste mercado são os eventos e competições nacionais e mundiais que movimentam milhares
de dólares com premiações para os times e jogadores que buscam ter mais visibilidade e com
isso conquistar uma maior base de fãs e consequentemente ter uma melhor entrega para seus
patrocinadores e investidores.
No ano de 2016 foram mais de 110 eventos de grande porte ao redor do mundo, 21 milhões de
dólares em bilheteria gerado nestes eventos e mais de 600 milhões de dólares em premiações,
salários e patrocínios para os clubes e jogadores.
Apesar destes números impressionantes o começo sempre parece muito difícil e sempre acaba sendo a maior dúvida das pessoas que me procuram, com isso resolvi falar um pouco mais
sobre os cinco primeiros passos para se tornar um jogador profissional de esporte eletrônico.
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Os passos:
1. Esforço/Foco
Em todos estes anos pude comprovar que o primeiro passo para conseguir alcançar este objetivo é esforço e foco.
Pra mim estes dois elementos caminham juntos, não existe mágica! Os melhores jogadores não são
construidos do dia para noite, eles se desenvolvem através de muito esforço e dedicação. Pode parecer
que isto seja o básico para quem quer seguir esta carreira, mas muitas vezes enfrentamos e criamos
muitas barreiras e dificuldades que parecem um ótimo motivo para desistir. Não desistam! Muitas vezes
eu escuto as pessoas falando que dariam a vida para ganhar o dinheiro que os grandes astros do esporte
eletrônico mundial ganham ou até mesmo as estrelas do cenário nacional recebem, além das viagens
para competir e o sonho de viver fazendo algo tão prazeroso.
Levando em conta estes pensamentos, eu posso falar com propriedade que 100% das pessoas que alcançaram esse objetivo dedicaram suas vidas com muito esforço e foco para conquistar este lugar. É
muito comum as pessoas terem a ideia de que jogar profissionalmente qualquer game é passar horas e
horas do seu dia se divertindo em momentos descontraidos seja com os colegas de time ou individualmente, porém este é um enorme engano! Jogar profissionalmente em grande nível requer uma doação
gigante de tempo e dedicação, assim como em qualquer outro esporte.
Para ilustrar este começo de carreira gostaria de contar um pouco sobre como comecei meus primeiros
passos como jogador.
Eu estava no ensino médio e tinha uma paixão muito grande pelo esporte tradicional, jogava futebol e
aos 14 anos tive uma lesão no tornozelo que me obrigou a parar. Foi quando alguns amigos meus me
convidaram pra ir a uma lan house, eu fui a contragosto, pensando o que é que iria fazer naquele lugar,
mas quando comecei a jogar e percebi que se tratava de uma competição eu me apaixonei! Sempre amei
todas as sensações que as competições traziam e quando conheci os jogos de computador e percebi que
eles também envolviam todos estes elementos competitivos foi uma ida sem volta! Eu comecei jogando
Quake e assim que foi lançado o Counter Strike eu tive a certeza de que queria passar os próximos anos
me dedicando ao máximo para melhorar minha performance e participar de todas competições que
fosse possível! Porém, eu era apenas mais um jogador no meio das milhares de lan houses que existiam
no Brasil e no mundo no final da década de 90.
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Eu frequentava uma lan house no Tatuapé em São Paulo da extinta rede Monkey. Em pouco tempo eu
descobri que tinha um time oficial da lan house que participava das competições e compreendi que o
primeiro passo para começar minha carreira seria entrar para aquele time, porém minhas chances naquele momento eram praticamente zero. Os meninos eram mais velhos que eu, se conheciam a mais
tempo e estavam muito mais inseridos no cenário competitivo que naquela época começava a surgir
com uma série de campeonatos pequenos nas mais diversas lan houses de São Paulo. Com tudo isso em
mente, eu comecei a interagir com os jogadores do time e o técnico deles, eu sempre deixava claro que
gostaria de ter uma chance de entrar para o time, é importante se comunicar com clareza e falar sempre
das suas reais intenções com a galera que você joga!. Ainda assim, com o tempo fui percenbendo que
precisava merecer e conquistar este lugar.
Neste momento as barreiras começaram a surgir, pois todos os jogadores do time podiam jogar de graça na lan house e com isso se dedicar por horas e horas, já no meu caso eu não tinha dinheiro suficiênte
para jogar muitas horas e naquela época por mais que eu tivesse um computador em casa a internet era
bem precária e era bem diferente treinar em lan. Eu precisei traçar algumas estratégias para conseguir
alcançar este meu primeiro objetivo e ela foi baseada em muito esforço e foco.
Como eu estudava na parte da manhã eu utilizava todo o restante do meu tempo livre para me dedicar
ao game e quando eu falo se dedicar ao game, não é apenas usar essas horas na frente do computador
jogando. Por exemplo, eu comecei a ler mais sobre tudo que existia relacionado a competições de jogos
online na época, entrava em fóruns nacionais e internacionais para ver como os profissionais jogavam e
como eles faziam para melhorar o suas performances. Atualmente, existe uma infinidade de conteúdo
educativo sobre todos os jogos competitivos e com os sites de transmissão ficou muito mais fácil olhar
como os jogadores treinam e como eles se comportam durante as partidas.
Eu tracei um cronograma em que usava parte do tempo treinando minha skill individual, parte do tempo
jogando em time com colegas que gostavam do jogo e uma outra parte do tempo aprendendo sobre a
dinâmica e estratégias que os jogadores mais experientes usavam em seu treinamento. Neste momento eu consegui perceber que eu teria que ter uma disciplina muito grande, pois no primeiro momento
cometemos o erro de achar que quanto mais horas jogando melhor ficamos e esta lógica é em parte
verdadeira, mas por outro lado muito perigosa porque sem uma estratégia e sem um foco bem definido
você pode estar apenas gastando as preciosas horas do seu dia em frente ao PC sem uma real evolução.
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Ao mesmo tempo eu também decidi me aproximar do time oficial da lan house através do seu técnico e
dos jogadores, sempre que eu tinha condições de ir até a lan house jogar algumas horas eu ia e tentava
jogar sempre que tinha algum dos melhores jogadores no servidor, pois sabia que jogando com e contra
eles eu iria descobrir o meu real nível de jogo. Nessas horas muitas pessoas tem medo de se aproximar
do seu ídolo, de pedir para jogar com ou contra ele, porém te garanto que esta é uma das melhores formas de treinar.
Eu era visto como um garoto chato porque ficava em cima dos caras pedindo algumas dicas, pedindo pra
eles analisarem meu estilo de jogo e muitas vezes desafiando eles para jogar contra mim. Era óbvio que
no começo eu não tinha a menor chance, mas com o passar do tempo eu pude ir observando e aprendendo as melhores formas de evoluir, em qualquer coisa da vida aprendemos com os erros e na carreira
que eu desejava seguir não seria diferente.

Depois de alguns meses eu deixei de ser visto como um garoto chato que ficava em cima dos jogadores
do time da lan e passei a ser visto como alguém que realmente tinha interesse em aprender e melhorar
meu jogo. Um dia depois de inúmeras vezes que eu tinha pedido para fazer um teste para entrar no time
eu ouvi do técnico deles que eu jamais faria parte daquele time e a única coisa que eu disse para ele foi
“Não vou desistir enquanto não conseguir entrar para o time de vocês”.
Com isso eu quero mostrar que durante sua vida você vai ouvir muitos “nãos”, que as situações adversas
irão te forçar a desistir, mas por outro lado se este for seu verdadeiro sonho você não poderá dar ouvidos pra isso e terá que continuar em frente!
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De tanto insistir nessa oportunidade um dia o técnico do time chegou e falou “Gaules, você não vai entrar no nosso time, mas tivemos a ideia de criar uma segunda divisão e gostaríamos que você liderasse
ela”. O objetivo deles era criar um time secundário para treinar contra eles e eu vi nesta chance uma
ótima oportunidade para me aproximar do meu objetivo.
Montamos o time secundário e depois de mais alguns meses o time principal iria jogar a primeira classificatória para um campeonato mundial da CPL no Rio de Janeiro, eles me perguntaram se eu gostaria de
acompanhar o time como reserva e meu coração se encheu de alegria, minha resposta foi obviamente
“sim”!
Durante o campeonato um dos jogadores estava fazendo uma atuação muito ruim e durante o intervalo
da partida eles perguntaram se eu gostaria de entrar para jogar. Eu agarrei com toda vontade do mundo
a chance, por mais que meu nervosismo fosse enorme eu mentalizei tudo que tinha feito e trabalhado
durante todos aqueles meses e consegui me sair bem conquistando o lugar definitivo no time principal.
Sem o esforço e sem o foco necessário esta oportunidade nunca teria sido oferecida, foi ai que definitivamente comecei minha carreira como jogador.
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2. Paciência
Ainda usando a história de como entrei para o time aproveito para falar do segundo passo para ser um
jogador profissional de esporte eletrônico. Ter paciência é fundamental para tudo em sua vida e no jogo
não é diferente. Muitas vezes vamos procurar por alguns atalhos e eles até podem existir como, por
exemplo, a busca de informação ou aprender com o próximo são sempre atalhos muito interessante,
porém mesmo evoluindo rápido precisaremos ter paciência, caso o contrário, a vontade de desistir irá
aparecer inúmeras vezes. E você não deve desistir!
Quando começamos algo novo na vida sempre é muito complicado, pode ser aprender a jogar um novo
jogo, aprender uma matéria nova no colégio ou uma nova lingua e em todos estes casos o que vai determinar nosso sucesso para alcançar o objetivo será como vamos reagir diante dos problemas e adversidades.
Muita gente reclama que não consegue evoluir porque não tem as condições necessárias para treinar,
reclamam que a internet esta cheia de trolls e tendem a culpar os outros pelos próprios fracassos e
dificuldades. Eu não sou um jogador de basquete e
sei que caso eu tivesse esse objetivo provavelmente eu iria começar a arremesar a bola em direção
ao cesto e ela não iria entrar, muito provavelmente
eu teria que treinar dias e dias para melhorar minha mira, fazer treinamentos na academia para colocar meu corpo em forma e só com o tempo meus
arremessos começariam a melhorar. Este processo
seria longo, muitas vezes doloroso e também desanimador e no esporte eletrônico não é diferente.
Ter paciência é fundamental tanto para que você
não desanime nos treinos como também para não
desistir quando as adversidades aparecem.
É importante ter confiança que a estratégia que foi
traçada durante o primeiro passo sobre o esforço e
foco dará certo e ter paciência para que com o tempo as coisas achem seu caminho é tão importante
quanto!
As vezes pensamos que estamos sozinhos nessa
longa estrada e começamos a achar motivos para
desistir, esta é uma das principais diferenças dos
que conseguiram conquistar seu objetivo daqueles
que nunca alcançaram porque simplesmente pararam ao longo do caminho.
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Eu gostaria aqui de trazer uma história recente que acompanhei de perto neste último ano, uma história
de paciência, esforço e muito foco. No ano passado tive o prazer de trabalhar ao lado do Vito Giuseppe,
mais conhecido como “KNG”, ele é um veternado do cenário do Counter Strike e ao longo de toda sua
carreira ele sempre teve como objetivo competir no cenário internacional, porém por uma destas peças
que o destino prega na gente, ele teve seu visto para os Estados Unidos negado e isso fez com que durante sua carreira inteira ele jogasse apenas aqui no Brasil e disputasse algumas competições na Europa
e Ásia.
Apesar dessa ser uma barreira muito grande, ainda assim ele conseguiu manter sua cabeça no lugar
e com muita paciência continuou praticando e treinando em alto nível a espera de sua oportunidade.
Neste ano ele conseguiu tirar uma segunda cidadania, um novo passaporte e com isso, pode de uma
vez por todas participar das competições nos Estados Unidos! Em paralelo a esta história do KNG, um
dos principais times mundiais já havia por algumas vezes tentado se classificar para o campeonato mais
importante de todos, o Major de CSGO, e sempre batiam na trave...
Este ano eles resolveram dar a oportunidade para o KNG jogar com eles na classificatória americana do
Major e resumindo a história eles conseguiram finalmente a classificação e em seu primeiro Major eles
chegaram na grande final tendo o KNG como um dos grandes destaques da competição.

Não importa se você está começando agora ou se já está há varios anos perseguindo este objetivo, para
ter sucesso você sempre precisará ser paciente!
Imagine que em um jogo as maiores dificuldades aparecem quando estamos próximos de chegar na
base inimiga. No esporte eletrônico muitas vezes isso irá acontecer, você irá bater muitas vezes na trave, as coisas podem ficar extremamente difíceis e desistir vai parecer ser a única opção porém em uma
boa parte dos casos estas adversidades vão significar que você esta muito próximo de conquistar seus
objetivos! Quanto mais nos aproximamos da vitória mais difíceis as coisas tendem a ficar.
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3. Comprometimento
Neste terceiro passo vou falar sobre a importância do comprometimento ao longo da sua jornada. Muitas vezes achamos que estamos em um lugar e uma posição confortável e com isso naturalmente surge
uma vontade de tirar o pé do acelerador. Durante todos estes anos eu pude aprender a extrema importância de ter comprometimento comigo mesmo, com meus companheiros de time e com as pessoas que
formam o cenário. Se você combinou um horário para treinar seja o primeiro a chegar e o último a sair!
Como já falei algumas vezes, treinar e se dedicar não é simplesmente passar horas e horas jogando seu
jogo favorito. Você precisa do seu time e seu time precisa de você!
Existem vários momentos em que você precisará ter comprometimento durante sua carreira, ser jogador profissional significa por muitas vezes mudar a ordem da sua lista de prioridades. Deixar de ir na balada que você gosta, as vezes não poder estar ao lado de seus amigos ou ter que perder alguns eventos
familiares. Eu nunca vou te dizer que você deve se afastar de seus amigos, família ou estudo para fazer
outra coisa na vida, porém infelizmente, comprometimento é isso e se este for realmente seu sonho as
pessoas ao seu redor com o tempo irão entender e te apoiar, por mais impossível que isso possa te parecer agora. Lembre do passo dois e tenha paciência com eles também!
Após eu entrar para o time principal da lan house passamos mais de um ano jogando as principais competições nacionais e em 2001 resolvemos criar nosso próprio time, o g3nerationX! Cinco meses depois
de sua criação, conquistamos o título nacional do WCG e ganhamos a chance de representar o Brasil
no primeiro World Cyber Games que iria acontecer na Coréia. Aquele tinha sido um ano extremamente
difícil pra mim, pois eu estava cursando o 3º ano do ensino médio, me preparando para o vestibular e
competindo com o time.
O campeonato mundial acontecia exatamente na mesma época do vestibular e eu tive que tomar uma
dura decisão: o campeonato ou o vestibular. Naquele momento eu sabia que meu maior desejo era participar daquele campeonato, representar meu país e principalmente não deixar meus companheiros de
time com um desfalque. Para completar este caos naquele mesmo ano, meses antes, havia acontecido
o atentado as torres gêmias e existia uma sensação mundial de medo e insegurança. Eu tinha 17 anos e
precisava da permissão da minha família para ir viajar.
Graças ao meu comprometimento eles puderam perceber que aquilo não era apenas um passa tempo,
que eu não estava escolhendo não fazer o vestibular para ir jogar um joguinho qualquer, eles enxergaram que aquele meu desejo era real e que não teria nada no mundo que iria fazer eu desistir do meu
sonho!
Eu passei o dia do meu aniversário dentro do avião indo para a Coréia e em nossa primeira competição
mundial voltamos com a 7ª colocação!
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Naquela época não existiam redes sociais e muito menos incentivo de grandes empresas aqui no Brasil
dando suporte aos eventos e times, por mais que o cenário já fosse grande e o Counter Strike tivesse
uma legião de jogadores não tínhamos muitas formas de nos comunicar com os fãs e pessoas que nos
adimiravam.
Atualmente com as redes sociais, as streams e grandes sites muita coisa mudou e eu aproveito para
dizer que desde o início da sua carreira tenha em mente que para crescer você também precisará ter
comprometimento com seus fãs, pessoas que irão começar a admirar seu trabalho e acompanhar suas
vitórias e derrotas. Além disso, times e patrocinadores irão apostar e investir em você e em troca disso
você precisará ser comprometido com eles também.
Eu me lembro que a partir de 2001 começamos a disputar inúmeros campeonatos pelo Brasil e pelo
mundo e eu tive o prazer de conhecer o aeroporto e o hotel de muitos lugares que passei! Era comum eu
voltar de uma viagem para os Estados Unidos, Ásia ou algum país da Europa e minha mãe me perguntar como era o lugar, eu sempre respondia “O aeroporto, hotel e lugar que competimos eram lindos!”.
Não me arrependo de na grande maioria das viagens ter ido direto do aeroporto pro hotel, do hotel pro
campeonato e do campeonato para o hotel. Foram raros os passeios que decidi fazer pois meu objetivo
naquelas viagens era apenas um: Jogar.
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4. Relacionamento
A vida é uma rede de relacionamentos. Não chegamos a lugar nenhum sozinho e mesmo que conseguíssemos chegar aposto que não seria tão prazeroso do que chegar acompanhado das pessoas que
amamos.
Durante sua jornada você irá precisar se relacionar com donos de times, organizadores de eventos, companheiros de time, jogadores de outros times, com a mídia, irá precisar se relacionar com os fãs que te
apoiam e com as pessoas que te rodeiam.
Já ví muitos jogadores com potenciais incríveis,
mas que não conseguiam se relacionar com algum
destes elementos do ecossistema e isso acabava
prejudicando demais sua caminhada. É complicado
fazer parte de um time onde os outros jogadores
não gostam de você. Se você não aprender a se relacionar com sua família você irá sofrer muito para
conseguir se dedicar ao jogo e conquistar seus objetivos.
Ser um jogador profissional te traz oportunidades
incríveis de conhecer as mais diversas pessoas nos
mais diversos lugares do mundo e pode apostar
que com o tempo os pontos se conectam e você
terá construido uma ótima base para seu futuro.
Em 2004, o meu time era patrocinado pela Intel, eu
acabei fazendo uma amizade muito grande com a
Gerente de Marketing que cuidava do projeto e em
2008 quando estava terminando minha faculdade
de Marketing ela me convidou para fazer parte da
equipe dela na Samsung.
Hoje eu tenho amigos espalhados por todos lugares do mundo, posso viajar pelos mais diversos lugares e reencontrar estas amizades, tudo isso devido ao bom relacionamento que construí ao longo
da minha carreira.
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5. Postura
Não basta se dedicar de corpo e alma ao seu objetivo se você não souber ter postura e construir, não
apenas uma carreira vitoriosa, mas também um bom comportamento, o que te tornará um bom exemplo. Eu demorei muito tempo para perceber que as vezes não bastava só ser campeão, não bastava
conquistar meus objetivos e não me atentar aos exemplos que eu estava dando para a comunidade que
eu escolhi fazer parte.
Ainda mais agora com o avanço da tecnologia, o acesso fácil a internet e as redes sociais. Ter postura
em todos os momentos da sua jornada fará com que as coisas sejam mais gratificantes para você e para
aqueles que te rodeiam.
Sei que quando se trata de competição é sempre complicado segurar as emoções, as vezes sentimos
muita ansiedade, muita raiva e o coração vai a mil durante uma partida, porém se desde o início dermos
foco a este importante passo garanto que sua jornada será mais prazerosa.
É importante falar que ter postura também é ser consciente dos seus deveres e da sua conduta. A vida
muitas vezes vai te oferecer atalhos sedutores, não é novidade para ninguém os casos de jogadores que
são pegos usando algum auxílio de cheat, que são banidos por proporcionar algum tipo de facilidade a
outro time durante uma competição ou manipular resultados. Ao longo destes anos todos já ví muitos
casos destes e posso garantir pra vocês que “o crime não compensa”.
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Conclusão:
Estou imensamente feliz por você ter chego até aqui! Eu tenho certeza que essa decisão de desenvolvimento e crescimento profissional foi um passo muito importante para que você tenha sucesso em
sua jornada. Para que você possa observar os resultados que o seu movimento irá gerar a partir de
agora lembre-se:
Esforço/Foco + Paciência + Comprometimento + Relacionamento + Postura.
Criei este material pensando que durante minha jornada não tive muitas oportunidades de encontrar
coisas deste tipo, tive que aprender muita coisa na prática com erros e acertos e nesse momento o
que realmente é IMPORTANTE é que estou seguindo com a minha missão em ajudar pessoas como
VOCÊ a alcançar seu objetivo.
Hoje percebo que através destes passos eu consegui atingir os resultados que eu desejava.
Então eu realmente quero dizer para você, se em algum momento pensar em desistir dos seus sonhos
lembre-se: Não são os seus sonhos que são ou estão errados, e sim a sua ESTRATÉGIA.
Então entre em ação e mude suas estratégias.
Quero desejar a você muito SUCESSO!
Que a prática traga todo o diferencial que você busca, e que esse conteúdo realmente faça a diferença
na sua carreira.
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um Clube de esport no Brasil, o próprio G3x, com a
multinacional Intel;
Em 2007 atuou como jogador, técnico e diretor da
Mibr – Made in Brasil equipe esta, lembrada até
hoje na história do Counter Strike 1.6 por ter sido a
única equipe não europeia a ganhar o main event
“Dreamhack”.

De 2008 a 2010 trabalhou na Samsung sempre ligado as atividades relacionadas a esporte eletrônico
dentro da empresa.
Em 2010 abriu a própria produtora para produzir conteúdo focado em esports, a Euforia Filmes.
Em 2011 criou a Seleção Brasileira de Games e além de conquistar o titulo PanAm no Chile, também
vivenciou uma enorme derrota da Seleção e, foi neste momento, identificou a necessidade de uma liga
mais extensa e com um calendário mais estruturado, foi quando criou a BGL – Brazil Gaming League.
Liga que até hoje é uma dos principais eventos do calendário nacional .
Em 2013 fundou a Agência X5, primeira agência especializada em marketing e transmissão de esport no
Brasil. Realizou inúmeros eventos e campeonatos revelando talentos do cenário competitivo como jogadores, narradores e profissionais da indústria.
Em 2014 assinou, através da Agência X5, o primeiro grande contrato com a Riot Brasil, desenvolvedora
do jogo League of Legends. Realizou a organização e transmissão do CBLOL - Circuito Brasileiro de League of Legends, com etapas em 4 diferentes cidades do Brasil e a Grande Final no Ginásio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro.
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Sobre o autor:
Desde o ínicio da Agência X5, atua com as principais desenvolvedoras de jogos do Brasil e do mundo, entre elas: Riot, Ubisoft, Level Up e Z8 Games.
Realiza campeonatos, eventos e conteúdo especializado para o público apaixonado por games e esporte eletrônico. Um de seus cases de sucesso foi
a consultoria prestada para a entrada da Red Bull
Brasil neste mercado.
Desenvolveu e realizou diversas ativações da marca nos principais eventos nacionais e internacionais
e criou o produto Red Bull Player One, campeonato este, que se tornou referência no segmento. No
ano de 2016, também se tornou um campeonato
internacional, tendo etapas classificatórias em diferentes países.

Ainda em 2014, sentiu a necessidade e carência de um evento de grande porte voltado exclusivamente
para o público fã de esporte eletrônico e fundou a X5 Mega Arena (XMA), maior feira de esport da América Latina que trouxe mais visibilidade para clubes e empresas focados no segmento.
Já em 2015, inovou mais uma vez criando a Mega Arena X5 (MAX5), maior complexo dedicado a esporte
eletrônico no mundo com mais de 4.000m quadrados de área construída e com estrutura para realizar
eventos voltados para este segmento.
Desde então segue atuando como empresário e consultor. Referência no mercado de esports há 18
anos, sua história se funde à história do desenvolvimento do esporte eletrônico nacional.
Contatos para dúvidas e sugestões:
gaules@cyberstars.com.br
Facebook.com/alegaules
Instagram.com/gaules
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