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CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA SE EXPANDE PARA 
SMARTPHONES COM SISTEMA INTERNACIONAL  

 
O sistema IARC é um mecanismo internacional de classificação gerido por agências de 

diversas regiões. 

Brasília, 17 de março de 2015 – O Google passa a utilizar o sistema IARC para classificar 
de forma rápida e unificada todos os seus jogos e aplicativos, exibindo os símbolos da 
classificação brasileira, do ESRB na América do Norte, da USK na Alemanha, da PEGI na 
Europa, e também os símbolos do Classification Board do governo da Austrália. O 
Ministério da Justiça, representando o Brasil é um dos fundadores da Coalizão 
Internacional de Classificação Etária (IARC), organização que une as principais agências 
internacionais de classificação de jogos e aplicativos que anuncia hoje que a Classificação 
Indicativa brasileira (ClassInd) estará nos produtos da loja virtual Google Play.  

O sistema IARC é um esforço sem precedentes que revoluciona o processo pelo qual os 
jogos e aplicativos digitais são classificados. Fundada no final de 2013, o sistema IARC é 
pioneiro para chegar a um processo unificado de sistemas de classificação distintos para 
gerar classificações para múltiplos territórios simultaneamente, preservando as normas 
culturais de cada local. Além da Google Play e do Firefox Marketplace (Mozilla), o sistema 
IARC também estará brevemente presente na Xbox Live Store da Microsoft, na eShop da 
Nintendo e na PlayStation Store da Sony. 

Segundo o Ministro de Estado de Justiça, José Eduardo Cardoso, “O mercado digital de 
jogos e aplicativos cresce muito rapidamente com as lojas virtuais os criadores de games 
podem distribuir seus produtos em nível mundial com um único procedimento. Esta nova 
realidade nos levou a um desafio regulatório e fomos capazes de responder com uma 
solução inovadora, prática e rápida. Com o sistema IARC, os desenvolvedores e as lojas 
virtuais poderão fornecer aos consumidores, de qualquer parte do mundo, uma classificação 
confiável, legalmente válida e feita sob medida para a cultura de cada país. Com a adesão 
de novas lojas virtuais, como o Google Play, quase a totalidade do mercado de jogos e 
aplicativos passa a ter a classificação indicativa brasileira.” 

Sobre o sistema IARC: 

O sistema IARC atribui faixa etária de classificação, descritores de conteúdo e alertas de 
elementos interativos1 para jogos e aplicativos digitais. Os desenvolvedores (criadores de 
jogos e aplicativos) só podem acessar o sistema IARC por meio de lojas digitais que 
licenciaram e integraram o mecanismo. O sistema é de uso gratuito para os 
desenvolvedores, que devem responder a um único questionário que, uma vez preenchido, 
atribui classificações oficiais para várias regiões em todo o mundo simultaneamente. Essas 
classificações são repassadas às lojas, que exibem o símbolo correto de acordo com o país 

                                                 
1 São elementos que permitem a interação do usuário com o game ou app, fornecendo localização geográfica, 
por exemplo. 
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em que ela está sendo acessada. As agências de classificação que compõe o sistema IARC 
são responsáveis por fiscalizar e garantir a precisão das classificações atribuídas pelo 
sistema. O objetivo fundamental é permitir que os consumidores digitais, especialmente os 
pais, tenham acesso a um sistema de classificação confiável e feito sob medida para suas 
particularidades culturais, independentemente do país em que estejam ou do aparelho 
usando.  

As primeiras cinco agências de classificação participantes, cujas regiões concentram cerca 
de 1 bilhão e meio de pessoas, são: 

• Classification Board - Australia  
• Entertainment Software Rating Board (ESRB) - EUA e Canadá  
• Ministério da Justiça – Classificação Indicativa (ClassInd) - Brasil  
• Pan European Game Information (PEGI) - Europa 
• Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – Alemanha 

Outras agências de classificação serão incorporadas no futuro. O sistema IARC também é 
capaz de gerar uma classificação etária genérica para aqueles países sem classificação 
oficial. 

Para saber mais sobre o sistema IARC, com vídeos e infográficos explicativos, visite o site 
oficial da coalizão em www.globalratings.com (disponível em português). Visite também o 
site da Classificação Indicativa brasileira em www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao  

 


