
Relatório Anual 
de Diversidade e 
Inclusão

#TogetherWeAreRiot

AGOSTO DE 2021



Juntos somos a Riot
#TogetherWeAreRiot (Juntos, somos a Riot) é um lema que nos lembra de que cada 
Rioter precisa trabalhar em união para cumprir nossa missão de ser a empresa de jogos 
mais voltada à comunidade no mundo. O tema da “união” foi ainda mais importante 
no ano passado, quando enfrentamos turbulências inéditas, desde uma pandemia 
à inquietação social, tudo em meio a nossa maior época de lançamento de jogos e 
experiências para jogadores. Durante um ano sem igual, passamos por várias reviravoltas 
e traçamos caminhos novos enquanto continuávamos comprometidos com a prioridade 
constante de criar uma cultura inclusiva.

Nosso objetivo é fazer da Riot um lar onde os Rioters possam canalizar suas paixões e seus talentos 

na criação de experiências maravilhosas e jogos icônicos para a comunidade jogadora. Para obtermos 

sucesso, devemos nutrir um ambiente em que a inclusão estimula a criatividade e a igualdade desperta a 

inovação. O relatório de Diversidade e Inclusão (DEI) deste ano concentra-se em quatro áreas importantes: 

pessoas, processo, produto e cultura.

Apesar de não ser abrangente, incluímos alguns destaques de 2020 e algumas das conquistas que 

obtivemos na primeira metade de 2021. Fizemos grandes avanços em alguns aspectos e ainda estamos em 

fase de amadurecimento em outros.

Mas juntos, continuaremos avançando para garantir que oferecemos um ambiente de trabalho em que 

todas as pessoas são acolhidas e podem ser a melhor versão de si.

“ Desde que me juntei à Riot, nunca precisei criar um caso de negócio para Diversidade e Inclusão. Em vez disso, focamos em como garantir que a DEI seja o 

eixo da nossa cultura e faça parte do nosso DNA. No ano passado, continuamos construindo nossa base e criando programas que incentivaram perspectivas 

diferentes, aperfeiçoaram processos para aumentar ainda mais a igualdade e ampliaram plataformas para continuarmos assumindo a responsabilidade pela 

direção da empresa. Ainda estamos no começo da jornada, mas sinto orgulho do que já fizemos e estou ansiosa pelo que vem por aí.”

 

Angela R., Diretora de Diversidade,  
Diversidade e Inclusão
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Juntos crescemos

Minorias pouco representadas nos EUA

Minorias pouco representadas (MPR) = negros ou afrodescendentes, hispânicos, 

latinos ou de origem espanhola e nativos norte-americanos ou do Alasca nos EUA.
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Incorporando a DEI ao topo

Cada membro da equipe de liderança é responsável por entrevistar um grupo diversificado 

de candidatos para todos os cargos de nível sênior oferecidos. Parcialmente graças à essa 

iniciativa de diversidade, 29% da nossa equipe executiva é composta de mulheres e  

22% são minorias pouco representadas, inclusive cargos de liderança importantes em 

vários departamentos.

Criando parcerias fortes

No ano passado, formamos laços com várias faculdades e universidades historicamente 

negras (HBCUs na sigla em inglês) e organizações diversificadas, dando-nos acesso a novos 

grupos de talentos e melhorando nossa capacidade de atrair um fluxo heterogêneo de 

candidatos. Em 2020, conseguimos aproveitar essas parcerias para aumentar a quantidade 

de mulheres e MPRs no programa de estágio de 2021.

Juntos crescemos

Um monte de mentores e gerentes da Riot me deram várias oportunidades. 

Quando entrei na empresa, não tinha nenhuma experiência na indústria de 

jogos, mas os gerentes não deixaram que isso afetasse meu potencial nem 

minha trajetória de carreira. Eles abriram várias portas e me incentivaram 

a aceitar oportunidades e seguir caminhos que nunca pensei que fossem 

possíveis para mim.

Sinto-me feliz por nunca ter tido a impressão de que havia algum tipo de 

hierarquia nas minhas equipes. Em vez disso, sempre senti que me acolhiam 

e valorizavam minhas opiniões. Meu trabalho influenciou bastante quem sou 

hoje e tenho muito orgulho por trabalhar na Riot.”

Grace P., Gerente de Produção  

Wild Rift

“
Construindo uma base de liderança diversificada

Atrair, desenvolver e manter uma mistura diversificada de Rioters em 
todos os âmbitos nos permite entender e representar as necessidades da 
nossa base global de jogadores.

Em 2020, tivemos três grandes objetivos: melhorar a representatividade, formar 

parcerias para aumentar o fluxo de contratação e criar ferramentas e oportunidades de 

desenvolvimento profissional para os Rioters crescerem na carreira.

Assim como no relatório de progresso do ano passado, temos o orgulho de 

compartilhar que a Riot aumentou sua representatividade de mulheres e minorias pouco 

representadas mais uma vez. Ainda há muito a ser feito – principalmente a nível de 

Direção em diante –, mas estamos confiantes devido à evolução nas contratações e na 

representatividade em geral.

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Em 2020, criamos dois programas externos de liderança para mulheres nos EUA e na Europa. Rioters 

participaram dos programas de liderança para mulheres executivas na Wharton School da Universidade da 

Pensilvância, na Yale School of Management e na HEC Paris para melhorar suas habilidades de liderança e 

ampliar sua rede de contatos externa.

Juntos crescemos

100% dos participantes sentem que o programa 
aumentou seu senso de comunidade

80% dos participantes
ficaram satisfeitos

Iniciativa de liderança: mulheres executivas

Quando eu me juntei à Riot, não tinha onde falar sobre 

dificuldades ou encontrar grupos de Rioters que se identificassem 

com minhas experiências e entendessem meu ponto de vista. 

Agora temos programas como Women@Riot, no qual focamos em 

construir uma comunidade forte de mulheres e criar um espaço 

para nos encontrarmos. Em grande parte, a indústria de jogos 

ainda é voltada para homens, então é importante criar um lugar 

em que as mulheres possam sentir segurança, ter conversas 

francas sobre suas experiências e pedir conselhos.

Amo ouvir histórias inspiradoras das 

funcionárias da Riot. Como líder da Riot 

Forge, minha prioridade é que a equipe 

tenha diversidade e representatividade 

e me orgulho por metade dela ser 

feminina. Essa diversidade é essencial, 

porque fortalece a equipe e nos permite 

entender a variedade de pessoas para 

as quais estamos criando jogos.”

Leanne L., Direção,
Líder da Riot Forge

“
Proporcionando desenvolvimento profissional 
para mulheres e Rioters de gêneros diferentes

Ouvimos mulheres e Rioters de gêneros diferentes falarem que queriam oportunidades para 

crescerem, conectarem-se e desenvolverem-se pessoal e profissionalmente. Women@Riot 

(Mulheres@Riot) surgiu justamente para isto: apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional desse 

grupo. Estamos criando uma comunidade e programas em que possam aprender habilidades novas, 

receber mentoria e treinamento e expandir sua rede de contatos e conexões.



Continuamos incorporando a perspectiva
da diversidade em todos os processos envolvendo pessoas.

Para o ajuste de desempenho, alguns membros das equipes de Análise, de Desenvolvimento 

de Talentos e Jurídica se juntam para analisar os resultados relativos a gênero e minorias 

pouco representadas. Os dados dos resultados do ajuste de desempenho são minuciosamente 

analisados por uma equipe multidisciplinar dedicadas aos objetivos de DEI, para garantir justiça 

e coerência nos processos de gestão de desempenho.

Além disso, fizemos uma parceria com um terceiro especialista para realizar análises 

detalhadas de equidade salarial semestralmente, verificando resultados de compensações ou 

promoções da empresa inteira. Neste ano, constatamos mais uma vez que não há diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados salariais ou de promoção para mulheres e minorias 

pouco representadas.

Juntos fazemos progresso

Em 2020, a Riot honrou nosso compromisso com a inclusão e a igualdade nos processos de pagamento e talentos. É com orgulho que relatamos 

que não há diferenças estatisticamente significativas no salário de mulheres e minorias pouco representadas. Também fizemos progresso na 

evolução do quadro feminino de talentos da Riot, oferecendo programas de mentoria e desenvolvimento profissional para mulheres.”

Hollie D., Vice-Presidente,  
Pessoas

“



Acreditamos que a inclusão estimula a criatividade e a inovação. Nosso objetivo é criar um ambiente que todos os Rioters 

possam libertar seus superpoderes. A cultura inclusiva será um diferencial da Riot em uma indústria ultracompetitiva e fará da 

empresa o melhor lugar para se trabalhar. Ao mesmo tempo, acreditamos a inclusão é um verbo que devemos por em prática. 

Continuamos trabalhando para determinar nosso progresso, tanto quantitativa – avaliando dados – quanto qualitativamente – 

ouvindo ativamente os Rioters.

Neste ano, criamos um Índice de Inclusão da Riot. O índice é composto por perguntas, previamente feitas a Rioters, que 

representam uma experiência inclusiva. Ele nos permitirá avaliar nosso progresso na promoção de um ambiente de

trabalho inclusivo.

Juntos somos mais fortes

O Riot Noir me mostrou uma maneira nova de liderar e interagir com outras 

pessoas da organização que não costumam fazer parte da minha área. 

Essa polinização cruzada é diferente de tudo que já vi em outras empresas. 

Estamos construindo uma comunidade incrível que nos permite descobrir 

novas oportunidade de trabalho e ter o acesso necessário para começar 

a igualar as coisas. O Riot Noir e o RIGs fortalecem a Riot, que, em troca, 

está melhorando a comunidade. Isso gera um ciclo positivo de mudanças 

duradouras e é emocionante ver o impacto interno e externo.”

Joshua P., Líder de Engenharia,
Equipe de Summoner’s Rift

“ O Conselho de Rioters

O Conselho de Rioters é integrado por um 

grupo representativo de funcionários que 

oferecem conselhos à Diretora de Diversidade 

em relação a problemas que podem afetar 

nossa cultura. Esse grupo de campeões de 

DEI identifica proativamente oportunidades e 

possíveis soluções que nos fazem continuar 

avançando na jornada de DEI. O Conselho se 

reúne quinzenalmente para estudar, melhorar 

e conduzir estratégias que aceleram a 

diversidade, a inclusão e a cultura na Riot.

85%
é consistente

Índice de Inclusão da Riot
dos dados demográficos do 



Juntos somos mais fortes

Quando entrei na empresa, os RIGs não existiam. Nem sequer tínhamos uma equipe de DEI. Desde 

então, vi o aumento exponencial da dedicação dos Rioters, gerentes e líderes sênior em captar recursos, 

ouvir e aprender, e está sendo incrível presenciar esse crescimento. Ainda tropeçamos e com certeza 

não somos perfeitos, mas acho que essa vontade de aprender com os erros é revigorante.”

Alex Q., Gerente de Programa,  
Pessoas 

“

Nossos grupos de funcionários Voluntários – ou Grupos de Identidade Rioter (RIGs), como gostamos de 

chamá-los – foram criados para nos dar ideias e perspectivas sobre as oportunidades e os desafios de 

manter um espaço de trabalho diversificado e inclusivo. Eles também unem os Rioters para comemorar 

a diversidade, possibilitar a representatividade autêntica em jogos e estimular um sentimento profundo 

de integração com a Riot e os jogadores. Através de ideias, programas e mobilizações, os RIGs têm sido 

essenciais na construção de uma comunidade inclusiva por dentro e por fora.

Com o apoio de um líder executivo, cada RIG cria um plano anual com foco em três 
áreas: Rioters, negócios e comunidade. Atualmente temos seis RIGs:

A missão dos Filipinos na Riot (FNR) é empoderar, unir e homenagear os filipinos que fazem parte da 

Riot e da comunidade jogadora. Para saber mais sobre o trabalho que o FNR realizou com um grupo 

de Rioters asiático-americanos e das Ilhas Pacíficas para comemorar o Mês da Herança de Americanos 

Descendentes de Asiáticos ou de Povos das Ilhas do Pacífico, clique aqui.

A missão dos Rainbow Arco-Íris é promover comunidades e produtos LGBTQIA+ dentro e fora da Riot. 

Reunindo-se, ajudam a apoiar e conduzir atividades para os funcionários LGBTQIA+. Sua visão é de que 

a empresa transforma os videogames em um espaço seguro, inclusivo e representativo para esse grupo. 

Confira o trabalho que os Rioters Arco-Íris realizaram para comemorar o Mês do Orgulho nos últimos anos.

A missão da Aliança de Gêneros Diversificados da Riot (AGD da Riot) é fazer da empresa um lugar em 

que pessoas de todos os gêneros possam prosperar e se ver representadas nos produtos da Riot. A AGD 

é um grupo identitário que une mulheres cisgênero, pessoas não-binárias e transsexuais de todos os 

gêneros para criar uma comunidade, crescer e ampliar o alcance de jogadores.

A missão do Riot Noir é amplificar as vozes negras e aumentar a representatividade na Riot tanto 

dentro quanto fora dos jogos. O impacto do grupo é causado através da promoção do desenvolvimento 

profissional, do aumento das parcerias da comunidade e do incentivo à interação e criação de laços entre 

grupos de trabalho distintos. Para saber mais sobre o trabalho que o Riot Noir realizou para comemorar o 

Mês da História Negra, clique aqui.

A missão da Riot Unidos’ é oferecer um ambiente acolhedor para Rioters latinos e

seus aliados, por meio da defesa do aumento da visibilidade, da união cultural, da sensibilização 

comunitária e de mudanças positivas na Riot Games.

A missão dos Veterans@Riot é apoiar Rioters ex-combatentes e seus aliados e aumentar a 

representatividade deles em jogos e entretenimento. O objetivo primário deles é construir um 

ecossistema em que o passado único dos ex-combatentes é compreendido e o RIG é chamado para 

ajudar a mediar o acordo entre eles e a Riot.

Grupos de Identidade Rioter

Em reconhecimento às grandes contribuições e ao desempenho dos RIGs e do Conselho de Rioters, as 

equipes de liderança receberam bonificações por todo o trabalho que fizeram para nutrir a diversidade e 

a inclusão na Riot.

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month  


O compromisso da liderança com DEI
Acreditamos que todo mundo tem um papel na criação de uma cultura inclusiva, mas nossos líderes definem a direção e devem 

dedicar-se completamente à jornada da DEI. No ano passado, implementamos o primeiro Painel de Diversidade e Inclusão com 

o objetivo de incorporar ambos os princípios em todos os departamentos. Cada membro da equipe executiva é responsável por 

planos de ação que medem o progresso qualitativo e quantitativo na defesa dos esforços de diversidade e inclusão.

Esses planos de ação incluem:

Diversidade e inclusão exigem prática. É como se exercitar — você 

não pode treinar apenas uma vez e achar que vai entrar em forma, 

você tem que se exercitar regularmente se quiser ver resultados. 

O mesmo se aplica a nós da Riot, no que diz respeito a como 

implementamos a diversidade e a inclusão no nosso trabalho. 

Quando se trata de criar um ambiente de diversidade, olhamos 

para três áreas principais: quem contratamos, com quem fazemos 

parceria e, por fim, quais são as histórias que estamos contando.

Estamos sempre nos perguntando quem queremos ser como 

empresa, como líderes e como Rioters. Essas perguntas e a nossa 

capacidade de nos responsabilizarmos por criar o melhor ambiente 

e os melhores produtos possíveis estão integradas à estrutura da 

nossa empresa. Vamos continuar nos desafiando para melhorar 

cada vez mais e, para mim, é isso o que torna a Riot tão especial. 

Estamos crescendo rapidamente, mas permanecemos fiéis à 

nossa bússola moral, sempre procurando construir uma cultura e 

experiência que inspirem orgulho em quem trabalha por elas.”

Shauna S., Presidente, 
Riot Entertainment

“
• Vistorias trimestrais com cada executivo e 

 
 

• Avaliações anuais pelo CEO e CDO dos resultados das 
equipes de liderança para analisar o progresso, que são 
subsequentemente incluídos no planejamento anual da 
empresa

Juntos somos mais fortes



Juntos, estamos mudando a indústria de jogos
Estamos em uma jornada para fazer a diferença, não somente na Riot, mas na indústria como um todo. 

Sabemos que as mudanças não vão acontecer da noite para o dia, mas estamos comprometidos com esse 

objetivo a longo prazo.

Os jogadores estão no centro de tudo o que fazemos, e acreditamos que a representatividade diversa 

e inclusiva é crucial para a experiência da comunidade com nossos jogos. Estamos comprometidos 

a desenvolver jogos que não apenas ressoem com jogadores atuais e futuros, mas que também 

proporcionem uma experiência em que todos as pessoas possam se ver em nossos personagens e 

desfrutar de uma experiência que seja segura e acolhedora.

Ao fazer isso da maneira certa, acreditamos que podemos criar uma comunidade de jogos mais inclusiva, 

que acolhe bilhões de pessoas no mundo inteiro, pessoas que compartilham da nossa paixão pelos jogos.

Com esse propósito em mente, abordamos a inclusão no jogo sob a ótica dos
seguintes objetivos:

•  Lutar para representar jogadores de todo o mundo por meio de nossas 
histórias e personagens. 

• Criar momentos para os jogadores celebrarem suas identidades 
  em nossos jogos. 

•  Comprometimento em equipar nossos criadores com formas de oferecer experiências 
inclusivas para os jogadores.

Esse é o primeiro estúdio de jogos em que sinto que realmente exista 

representatividade. Muitas empresas falam que são inclusivas, mas 

quando você realmente olha para as pessoas que trabalham lá, isso 

não transparece. Esse não é o caso na Riot, porque você pode ver a 

diversidade em primeira mão.

Logo depois que comecei na Riot, houve tantas coisas que fizeram com 

que eu me sentisse acolhida e que facilitaram a minha integração no 

estúdio. Assim que fui contratada, fui incluída ao canal do Riot Noir, onde 

todos me receberam bem, o que me deu um sentimento de aconchego 

no coração.”

Jazmine D., Coordenadora de Produção de Jogo, 
League of Legends

“



Ser diverso e inclusivo não significa criar vantagens para alguns, mas, sim, 

eliminar barreiras para todos. A iniciativa VCT Game Changers foi projetada 

com esse princípio em mente: destacar mulheres incríveis e abrir caminhos 

seguros para as que estão entrando no ramo. Nossa visão para o cenário 

competitivo do VALORANT é que ele seja um esporte inclusivo de verdade, e 

a Game Changers é uma iniciativa que vai nos levar até lá.

A série de torneios e programas de desenvolvimento oferece uma 

oportunidade de criar laços e amizades. Graças a esse espaço seguro e 

inclusivo, mulheres e pessoas que sofrem exclusão pela sua identidade 

de gênero podem focar no que amam — jogar nossos jogos — o que é 

importante para nosso esporte em crescimento.

33 MIL
pessoas assistiram ao primeiro torneio

VCT Game Changers.

Mais de

“Game Changers
O Game Changers é uma extensão da missão geral da Riot de ser a 

maior empresa de jogos do mundo com foco no jogador, servindo como 

um exemplo ativo de valores onde o jogador vem em primeiro lugar. 

A Riot e a equipe do VALORANT estão decididas a cultivar espaços 

competitivos que também sejam acolhedores, seguros e inclusivos, onde 

mulheres e pessoas que sofrem exclusão pela sua identidade de gênero 

possam focar na competição em si, e não no fardo do assédio com base 

no gênero.

Fora do cenário competitivo do jogo, também precisamos encorajar 

mais mulheres a trabalharem em todos os setores da indústria de jogos 

e ecossistemas de Esports, contribuindo com suas vozes, experiências, 

e competência, e é exatamente isso que programas como o Game 

Changers procuram alcançar.”

Anna D., VP, Produtora Executiva, 
VALORANT

Juntos, estamos mudando a indústria de jogos



“
A Diversidade e Inclusão está incorporada em todos os níveis de criação da Riot, desde o início do desenvolvimento do produto 

até o processo de aprovação, como uma forma de nos manter responsabilizados e garantir que estamos criando os melhores 

produtos possíveis.

Ao longo do último ano, ficamos orgulhosos do nosso trabalho ao criar e lançar personagens que representam melhor a nossa 

ampla base de jogadores ao redor do mundo, abrangendo diferentes etnias, identidades de gênero e orientações sexuais. 

Exemplos incluem Campeões (League of Legends) como Rell, Seraphine, Akshan e Samira; Seguidores (Legends of Runeterra) 

como Viajante Tyari, Skatista Sagaz e Veterano da Legião; e Agentes (VALORANT) como Phoenix, Astra, Reyna, Raze e Yoru.

Temos profundo carinho e cuidado ao criar produtos autênticos que representam os jogadores e as comunidades das quais 

fazem parte. Seja envolvendo o Riot Noir na criação da Campeã Senna, fazendo parceria com os Rioters Arco-Íris para nossa 

maior implementação no jogo durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+ ou contando com Rioters de todas as regiões para nos 

auxiliar com agentes no VALORANT — queremos usar a perspectiva de DEI em tudo o que fazemos.

Este ano também lançamos a Guia de Produto de DEI. Ele serve como uma introdução para novos Rioters sobre todos os 

produtos e ferramentas que precisarão para falar ativamente sobre questões de DEI durante o processo criativo.

Aumentando a representatividade nos jogos

Ser convidada para trabalhar com a Narrativa sobre as raízes 

culturais da Raze foi uma experiência incrível para mim. O fato da 

equipe ter procurado incluir brasileiros na conversa para garantir 

que a Raze fosse autêntica me impressionou muito. Eles me 

informaram quem era a Raze e quais eram as características da 

personagem, e a partir daí começamos a falar sobre regiões do 

Brasil que dariam uma sensação autêntica e que fariam sentido 

como seu local de origem. A comunidade brasileira ficou feliz 

quando a Raze foi revelada e recebemos muitos comentários 

positivos de como as pessoas se sentiram representadas e 

respeitadas. É tão bom sentir-se representada e poder mostrar 

nossa cultura para o mundo. Eu 

serei eternamente grata por isso.”

Nathalia M.,  
Produtora de Localização II, 
Serviços Criativos

Juntos, estamos mudando a
indústria de jogos

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Underrepresented Founders (URF)

No ano passado, lançamos o Underrepresented Founders Program (Programa de Apoio a Criadores 

Sub-Representados) em resposta ao extenso histórico de injustiça racial contra a comunidade negra. 

O programa se comprometeu a oferecer 10 milhões de dólares para criadores pouco representados e 

startups na comunidade de jogos. No ano passado, encontramos um grupo de criadores extremamente 

talentosos para apoiar e enviamos mais de 5 milhões de dólares para diferentes programas e startups, 

com mais de 30% dos nossos investimentos indo direto para criadores negros e mais de 50% para 

criadoras. E esse é só o começo.

Desde o nosso compromisso original, já aumentamos nossa contribuição com 1,6 milhão de dólares 

adicionais para oferecer apoio financeiro e orientação a desenvolvedores de jogos em regiões que não 

recebem muita atenção global. Os parceiros anunciados da URF incluem: WINGS, Twin Drums, Double 

Loop Games, Carry 1st, and The Last Gameboard. Para saber mais sobre essas organizações e o trabalho 

que a URF está realizando para apoiar desenvolvedores que sofrem exclusão em suas comunidades 

locais, leia mais aqui.

Impacto social 

Em 2020, aplicamos 1 milhão de dólares no nosso Fundo de Impacto Social para progredirmos no 

decorrer de três anos na área de revisão de políticas sociais, investir em pequenos estabelecimentos 

pertencentes a pessoas de grupos minoritários, criar oportunidades para grupos pouco representados no 

nosso setor e combater o preconceito e a discriminação nos ambientes de trabalho. Também trabalhamos 

com o Riot Noir, nosso grupo de recursos para funcionários negros, para distribuir doações de 50 mil 

dólares tanto para a Fundação ACLU quanto para o The Innocence Project, e planejamos continuar 

encontrando organizações para apoiar financeiramente ao longo de 2021. Para saber mais sobre a 

equipe de Impacto Social da Riot e o trabalho que eles estão realizando para solucionar problemas 

sistêmicos e gerar uma mudança duradoura em nossa comunidade, é só conferir a Retrospectiva 2020 de 

Impacto Social. 

Em junho de 2020, após o assassinato do George Floyd, anunciamos Nosso Compromisso de Promover 
Mudanças. Além das iniciativas exploradas por nossa equipe de DEI, fizemos parceria com as equipes de 
Impacto Social e de Desenvolvimento Corporativo para dois projetos importantes:

Firmando parcerias para incentivar 
nossa iniciativa de equidade racial
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Juntos, estamos mudando a indústria de jogos

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


“

Comportamentos inadequados durante o jogo, na forma 

de abusos do chat de texto ou de voz, e outras ações 

prejudiciais de jogadores, estão se provando um grande 

desafio, não apenas para a Riot, mas para a indústria como 

um todo.

No ano passado, compartilhamos as análises do nosso setor 

de Player Dynamics sobre a indústria de jogos. Falamos 

em encontros como a Game Developers Conference 

(Conferência de Desenvolvedores de Jogos), interagimos 

com grupos da indústria, como a Fair Play Alliance e 

a Entertainment Software Association, e interagimos 

diretamente com os jogadores por meio de atualizações 

regulares (como aqui no caso do League of Legends e aqui 

no caso do VALORANT).

Além disso, fizemos uma parceria com a Fair Play Alliance e a 

Anti-Defamation League (Liga Antidifamação) para financiar 

o desenvolvimento do Sistema de Danos e Perturbações em 

Jogos Online. Esse sistema tem como proposta preparar os 

desenvolvedores de jogos com uma linguagem em comum 

para entender comportamentos inadequados e prejudiciais 

em ambientes de jogos, bem como fornecer informações 

sobre como mitigar, reduzir ou eliminar essas experiências.

A equipe da Central de Dinâmicas de Jogadores (CPD) da 

Riot aplica esses princípios de design de Dinâmicas de 

Jogadores em todos os jogos da Riot, fornecendo serviços, 

ferramentas e melhores práticas para promover interações 

saudáveis entre jogadores, reduzir comportamentos 

inadequados e encorajar e apoiar um ambiente de jogo 

saudável. A CPD também desenvolve recursos e serviços não 

necessariamente relacionados ao jogo, como o processo de 

avaliação de denúncias de jogadores da Riot e consultas com 

equipes de jogos sobre os princípios de design de Dinâmicas 

de Jogadores, desde a concepção do jogo até 

o funcionamento.

A CPD investiu em várias áreas 
para auxiliar no combate a 
comportamentos inadequados nos 
jogos da Riot:

Como líder de uma equipe dedicada a promover interações saudáveis entre 

jogadores, reduzir comportamentos prejudiciais e incentivar jogos positivos, 

sinto que é fundamental que minha equipe represente um amplo leque de 

culturas, experiências e identidades. O programa de Diversidade e Inclusão da 

Riot me ajudou a construir e preservar uma equipe que representa uma grande 

variedade de perspectivas. À medida em que trabalhamos com equipes de 

jogos na aplicação dos princípios de design de Dinâmicas do Jogadores em 

seus títulos, essa diversidade significa que nossos jogadores terão experiências 

melhores também.”

Paul S., Gerente de Produto Sênior, 
Central de Dinâmicas de Jogadores

Combate a comportamentos inadequados

Iniciou o desenvolvimento de um sistema de avaliação de 

comunicações por voz para ajudar a responder a denúncias de 

perturbações no chat de voz em nossos jogos

Atualmente está trabalhando com a Riot Game Studios para 

aprofundar as consultas e avaliações das Dinâmicas de Jogadores no 

início do ciclo de desenvolvimento do jogo como parte dos portões de 

análise da prontidão do jogo

Continua a aprimorar nossos sistemas de detecção, especialmente 

nossos sistemas de conferência de nomes e análise de chat de texto, 

incluindo a melhoria da detecção de termos relacionados à identidade

Faz parceria com a Riot Karma e equipes de Suporte ao Jogador da 

Riot para apoiar a Crisis Text Line (linha de mensagens de combate 

à crise) pelo segundo ano consecutivo. A Crisis Text Line fornece 

serviços de aconselhamento gratuitos por SMS para jogadores na 

América do Norte que enviam uma mensagem de texto para 741741 

com a palavra-chave “RIOT”. Continuamos avaliando oportunidades de 

expandir esse tipo de serviço para outras regiões.

Juntos, estamos mudando a indústria de jogos

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games.
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Quando nossos fundadores começaram essa empresa há 

quinze anos, eles se propuseram a criar um jogo em que toda a 

comunidade ao redor dele pudesse se sentir representada,

ouvida e incluída. Hoje, temos mais de 3.000 Rioters em todo o 

mundo focados em cumprir essa missão nos próximos quinze

anos e além.

Celebramos nossas conquistas, aprendemos com nossos erros e 

continuamos com a nossa ambição de ser uma empresa excelente 

para jogadores e Rioters. 2020 nos ensinou que podemos realizar 

feitos incríveis durante circunstâncias extremas. No ano passado, 

passamos de Riot Game para Riot Games. Não foi fácil, nem

sempre foi tranquilo, mas continuamos a aprender, a ouvir e

a crescer.

Por fim, no ano passado, ficamos honrados e muito agradecidos 

quando a Riot foi certificada como um Ótimo Local para se Trabalhar, 

com 94% dos Rioters dizendo que somos, de fato, um lugar 

excelente para se trabalhar. Também ficamos muito satisfeitos em 

receber o Prêmio de Diversidade do Financial Times, que ganhamos 

depois que o FT entrevistou mais de 100.000 funcionários de 

15.000 empresas e avaliou a percepção dos funcionários sobre a 

inclusão dentro das empresas ou os esforços para promover vários 

aspectos da diversidade. Mais recentemente, em julho de 2021, 

fomos destaque na lista da Fortune de “100 Melhores Empresas para 

Millennials”. Estamos felizes que Rioters estejam sentindo o impacto 

da nossa evolução cultural, mas continuaremos a ser diligentes ao 

assegurar a existência de uma cultura em que grandes talentos 

prosperam e são o melhor que podem ser.

#TogetherWeAreRiot




