
	

	

 
#BGS10: Em parceria com a Twitch, BGS Talks estreia na décima 

edição da maior feira de games da América Latina e leva ainda mais 
conteúdo para o público	

 
• Atração terá palestras e apresentações de grandes nomes da indústria 
mundial, como Nolan Bushnell e David Crane, de produtores de conteúdo, de 

celebridades como Danilo Gentili, entre outros convidados	
 

• BGS Talks será realizado no estande da Twitch, que montou um palco de 
500m² e plateia com 200 lugares para receber diversos convidados	

 
 
São Paulo, 27 de setembro de 2017 – Faltam menos de 15 dias para a 

Brasil Game Show e novidades continuam sendo anunciadas. A maior feira de 
games da América Latina, que acontece entre os dias 11 e 15 de outubro, anuncia, 
agora, o BGS Talks, atração criada especialmente para dar mais uma oportunidade 
aos fãs de games de conhecerem seus ídolos, ficarem por dentro de iniciativas 
importantes para o setor, assistirem a palestras, enfim, terem acesso a um conteúdo 
diferenciado e de alto nível sobre games. Os painéis do BGS Talks acontecerão no 
estande da Twitch, que montou um anfiteatro com 200 lugares e palco, onde irá 
receber personalidades populares da plataforma, desenvolvedores de jogos, 
streamers etc.	

 	
Para Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show, o BGS Talks é 

um dos grandes diferenciais em relação às últimas edições e tem todos os 
ingredientes para agradar o público do evento e se tornar uma atração definitiva da 
BGS. “Além de diversão, queremos dar muito conteúdo para nossos milhares de 
visitantes, e a parceria com a Twitch foi fundamental para conseguirmos esse 
objetivo”, diz ele.	

 
Devem passar pelo BGS Talks lendas como Nolan Bushnell, criador do Atari, 

David Crane, desenvolvedor de Pitfall e cofundador da Activision, Hector Sanchez, 
produtor de jogos das séries Mortal Kombat e Injustice e que atualmente está na 
Annapurna Interactive, e Stephen Bliss, que foi artista sênior da Rockstar entre 
2001 e 2016 e é um dos responsáveis pela icônica identidade visual de GTA, que 
vão dividir com os fãs as curiosidades e experiências de suas inspiradoras 
trajetórias. Além deles, também já está confirmada a presença de Danilo Gentili, que 
falará sobre seu novo filme “Como se tornar o pior aluno da escola”. 

 
A programação do BGS Talks ainda inclui painéis apresentados por 

representantes de estúdios independentes, que falarão sobre suas trajetórias 
profissionais, oportunidades de trabalho na indústria dos games, e os desafios e 
dificuldades enfrentados por quem sonha em empreender nessa área. 

 
Confira a programação completa do BGS Talks em 

http://www.brasilgameshow.com.br/bgs-talks/ 



	

	

 
 

Serviço – BGS 2017 
Quando: 11 a 15 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e business) 
Onde: Expo Center Norte 
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP 
Horário: 13h às 21h 
Ingressos (até 10/10/2017): 
Individual (meia-entrada) – R$ 85 (ingresso para 1 dia de evento – 12, 13, 14 e 15 
de Outubro) 
Passaporte (meia-entrada) – R$ 255 (acesso a todos os dias de evento abertos ao 
público – 12, 13, 14 e 15 de Outubro) 
Premium – R$399 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para 
imprensa e business – 11, 12, 13, 14 e 15 de Outubro) 
Todos os ingressos disponíveis podem ser adquiridos em opções combo que 
incluem a publicação “Brasil Game Show – O livro”, que conta a história da BGS, por 
um acréscimo de apenas R$20. 
 

 
														Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital 
carioca como Rio Game Show, a BGS está a caminho de sua décima edição. Em 
2017, a maior feira de games da América Latina e o segundo maior evento do setor 
no mundo em área utilizada será realizada de 11 a 15 de outubro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo.  
	

Sobre a Twitch – Twitch é a plataforma líder em vídeos sociais e 
comunidade para gamers. Diariamente, milhões de membros da comunidade se 
reúnem para assistir e conversar sobre seus interesses compartilhados. A 
plataforma de vídeo da Twitch é a espinha dorsal para a distribuição de todos os 
tipos de conteúdo, incluindo todo o ecossistema de games, artes criativas, vlogging 
(IRL) e mais. A Twitch realiza também a TwitchCon, convenção anual que celebra a 
comunidade da plataforma. Para mais informações sobre a Twitch, visite o site 
oficial, o Twitter (#Twitch) e o blog. 
	
	
Relacionamento com a imprensa: 
	
Brasil Game Show 
Mariana Ramalho 
mariana.ramalho@brasilgameshow.com.br	
 
Rosa Arrais Comunicação 
Tel.: (11) 3672.3531  
Lívia Melo - ramal 22 ou (11) 95318-4312 
livia@rosaarrais.com.br  
Victor Ribeiro - (11) 3672-3531 ramal 18 ou (11) 96385.9973  
victor@rosaarrais.com.br  
 
Twitch 
Mariana Bevilacqua – (11) 98065-6009 
mariana@eggandbacon.com.br  
	



	

	

 
	


