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INTRODUÇÃO 

Neste artigo pretendemos averiguar o que é a 

tecnologia dos jogos em nuvem, ou ‘’cloud

gaming’’, para isso é preciso demonstrar a sua 

importância e a sua relação com a computação 

em nuvem e jogos digitais, falando sobre os 

gêneros de jogos digitais, os desafios do cloud

gaming, a computação em nuvem e o 

fornecimento de serviços de computação, 

incluindo servidores de armazenamento, banco 

de dados, rede e software para oferecer inovações 

mais rápidas, pagando apenas pelo serviço de 

nuvem que usa, ajudando a reduzir custos 

operacionais.

OBJETIVO

Analisar como funciona a computação em 

nuvem, jogos digitais e jogos em nuvem 

suas vantagens e desvantagens no mercado 

atualmente.

Nova plataforma de jogos em nuvem criada 

pela Amazon em 2020, chamada Amazon

Luna 

METODOLOGIA 

Fez-se na elaboração desse artigo, uma 

Pesquisa exploratória para entender sobre o 

processo dos jogos em nuvem, computação 

em nuvem utilizando a AWS (Amazon Web 

Services) e a Microsoft Azure, uma pesquisa 

desenvolvida somente por fonte em sites 

ricos em informações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• Os órgãos educacionais passaram a se 

interessar bastante pelos jogos digitais pois 

uma das principais formas de acesso ao 

mundo da tecnologia para crianças e jovens é 

o jogo digital, isso porque o primeiro contato 

com equipamentos eletrônicos entre as 

crianças e jovens acontece por meio de jogos 

digitais, pois os jogos podem ser definidos 

como algo atraente e bastante interativo.

• Um dos maiores desafios encontrado no cloud

gaming é a resposta de interação ou atraso de 

duração, isto é, o tempo de uma entrada de 

usuário ser computada e seu resultado ser 

exibido, e isso depende de cada genêro de 

jogo.

• Quem está atualmente a frente da 

disponibilização de streming de jogos com 

qualidade é a NVIDIA, a empresa lançou a 

GeForce Now no dia 14 de outubro de 2020 

se tornando a melhor opção de plataforma de 

jogos em nuvem atualmente, onde ela 

reproduz seu vasto catalogo de jogos de 

biblioteca como a Steam, Origin e Uplay sem 

a necessidade de instalação. Esse serviço 

conecta os jogadores com a placa de vídeo da 

geforce em data centers na nuvem, assim eles 

reenderizam o jogo com a tecnologia visual 

NVIDIA GamesWorks e a transmite via 

streaming de alta qualidade e definição. 

Embora ela tenha sido lançada em boa parte 

do mundo, ainda não está disponível no 

território brasileiro. 

• Setembro de 2020 a Amazon anunciou a 

Amazon Luna, que é uma plataforma de 

jogos em nuvem lançando 100 jogos digitais 

mantidas pela AWS, Luna possui integração 

com a plataforma de straming Twitch e está 

disponível também na Microsoft Windows, 

MacOS, Amazon fire TV e iOS, para jogar na 

luna é necessário somente ter acesso a internet 

de alta velocidade, controle de jogo, mouse e 

teclado que seja compatível

CONCLUSÃO

Conclui-se que os jogos em nuvem é a promessa 

atual para ser ter total acesso a jogos sem 

necessidade de se preocupar com o desempenho 

ou compatibilidade, com o grande crescimento da 

tecnologia, tanto de hardware quanto de 

software, proporciona ter dispositivos que 

consigam reproduzir o serviço ao mesmo tempo 

que tenha aplicativos que consigam tirar proveito 

disso. 
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