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REGULAMENTO
AVENIDA INDIE BANCO DO BRASIL 2019

 
CONCURSO BB CONSÓRCIOS MELHOR JOGO INDEPENDENTE

I - APRESENTAÇÃO

 A AVENIDA INDIE é um espaço dedicado aos desenvolvedores independentes que acon-
tece  dentro de uma área reservada com mais de 380m2 no evento Brasil Game Show. O espaço 
é apresentado pelo Banco do Brasil, que objetiva a promoção do desenvolvimento nacional de 
Jogos Eletrônicos e o estímulo à criação de ambientes de mercado para o jogo eletrônico bra-
sileiro.

 A Brasil Game Show e o Banco do Brasil, desta forma, contemplam e incentivam, através 
da AVENIDA INDIE o desenvolvimento nacional de jogos, bem como a exposição de novas em-
presas do Brasil em concurso saudável e amistoso, em prol da tecnologia brasileira e do merca-
do de games.

II - INFORMAÇÕES 

 A AVENIDA INDIE será realizada dentro do evento Brasil Game Show, no pavilhão Expo 
Center Norte, localizado na Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, entre 
os dias 09 e 13 de outubro de 2019, com infraestrutura preparada para todos estúdios, jogos de 
grande relevância de diversos gêneros e plataformas.

 O que é ser um desenvolvedor indie ou independente? Jogos eletrônicos independentes 
(comumente referidos como indie games ou jogos indie) são jogos eletrônicos criados por uma 
pessoa ou pequenas equipes com ou sem apoio financeiro de publicadoras de jogos eletrônicos, 
e frequentemente focam em inovação assim como, apoiam-se na distribuição digital.

III - MECÂNICA

 Todos os desenvolvedores indies participarão automaticamente do concurso “NA SUA 
OPINIÃO QUAL FOI O MELHOR JOGO INDEPENDENTE”? Que terá início às 13h do dia 09 de 
outubro de 2019, através de uma votação popular no site e encerrarão às 18h do dia 13 de out-
ubro de 2019.

 Para conhecer todos os estúdios os visitantes deverão visitar da área reservada no pavil-
hão, intitulada como AVENIDA INDIE BANCO DO BRASIL. 

 Após a visitação da AVENIDA INDIE o público da feira deverá acessar o site www.brasil-
gameshow.com.br/bgs-indie e selecionar a empresa que na sua opinião foi o melhor desenvol-
vedor independente. 

 No local estarão disponíveis o regulamento, os critérios de avaliação e todas as infor-
mações necessárias para a realização da competição. 



Regulamento | Concurso BB Consórcios Melhor Jogo Independente   Regulamento | Concurso BB Consórcios Melhor Jogo Independente   

III - PREMIAÇÃO 

As três empresas Indies mais votadas e vencedoras serão contempladas com uma Carta de   
Crédito Gamer da BB Consórcios, nos valores abaixo indicados:

 Primeiro Lugar: Carta de Crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
 Segundo Lugar: Carta de Crédito de R$ 3.000,00 (tres mil reais);
 Terceiro Lugar: Carta de Crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Os prêmios acima listados serão ofertados aos ganhadores por meio de uma Carta de Crédito da 
BB Consórcios contemplada e quitada, disponibilizada após a assembleia que ocorrerá no dia 23 
de outubro de 2019.

Como funciona o Consórcio Gamer:
Aquisição por meio de Cotas de Outros Bens Móveis; Diversas possibilidades de aquisição: com-
putadores, teclados, headset, cadeiras, kit driving, etc; O bem de referência da cota trata-se ape-
nas de uma referência, podendo o consorciado adquirir quaisquer bens do segmento de Outros 
Bens Móveis; Pagamento simplificado: com a cota contemplada, basta o consorciado apresentar 
a nota fiscal do bem em qualquer agência do Banco do Brasil e o pagamento é realizado em até 3 
dias úteis.

IV - OBSERVAÇÕES GERAIS

 1º Podem participar da votação todos os frequentadores / visitantes da 12o edição da 
Brasil Game Show.

 2º Podem participar da competição todos os Indies presentes na feira que esteja de acordo 
com as normas contratuais da Brasil Game Show.

 3º A votação poderá ser efetuada através do site do evento, a partir das 13h do dia 09 de 
outubro de 2019 e se encerrarão às 18h do dia 13 de outubro de 2019.

 4º Serão contempladas 3 (Empresas Indies) seguindo os critérios de premiação do item III.

 5º A divulgação da empresa Indie vencedora será revelada durante a feira dia 13 de outubro 
de 2019 às 20h no Estande do Banco do Brasil que será montado no local, feita por um represen-
tante do Banco do Brasil e da Brasil Game Show. A divulgação do nome da empresa estará no site 
da Brasil Game Show, a partir do dia 14 de outubro de 2019. 

 6º Para participar da votação os visitantes deverão fornecer seus dados, tais como: email, 
telefone e CPF. 

 7º Questões não previstas neste regulamento ficam a cargo e decisão da comissão organi-
zadora BANCO DO BRASIL E BRASIL GAME SHOW.


