
Como hospedar seu próprio evento 
 

1. Encontre um local  
2. Verifique o estado do Wi-fi  
3. Promova seu evento  
4. Ideias divertidas para eventos  
5. Realize um torneio  
6. Conte-nos como foi tudo  

 
Leia para saber como tornar os seus Encontros do Estalajadeiro um sucesso! 

 
1. Como encontro um local? 
Se você ainda está atrás de um local para sediar os Encontros do Estalajadeiro, dê preferência locais 
abertos ao público, que tenham bastante espaço para mesas e cadeiras e contem com conexão estável. 
Contanto que esses critérios básicos sejam seguidos, você poderá jogar. Salas ou prédios com muitas 
saídas elétricas são preferíveis, para que os jogadores possam plugar seus dispositivos. 
 
Possíveis locais para organizar seus Encontros do Estalajadeiro: 

• Diretório acadêmico da sua faculdade 
• Centro recreativo da sua comunidade 
• Cafés 
• Lojas de games 
• Salão de hotel 
• Livrarias 

  
Já achei o local! E agora? 
Perfeito! Agora que já sabe onde realizar o evento, você só não pode esquecer nenhum detalhe 
importante.  
 
Antes de realizar o evento, você precisa ter muita certeza da capacidade de geração de energia do local 
escolhido. Se alguém, ao plugar o laptop, causar um curto, vai desligar o disjuntor e o seu evento vai 
parar abruptamente. É bom ter tomadas "T" e extensões por perto para os jogadores carregarem os 
dispositivos de jogo. 
 
Outras considerações  
Outra coisa importante de que você precisa é um roteador com conexão à internet. Uma rede sem fio 
pode evitar muita dor de cabeça com cabos, roteadores e botões. Se o local não oferecer opção de 
conexão sem fio, é preciso ter um roteador com portas múltiplas por perto. Outra opção é comprar um 
dispositivo que permite até 48 jogadores se conectarem!  
Informe aos convidados se é preciso levar um dispositivo sem fio ou cabos de rede para que possam 
participar. Antes de começar o evento, é bom testar e ver quantas pessoas conseguem se conectar na 
rede sem fio. Muitos roteadores comerciais têm um número padrão de conexões, mas podem ser 
configurados para permitir mais. Se você não tem certeza quanto à capacidade de rede sem fio, ou se 
você não conseguir configurar a rede, tente permitir um máximo de 10 jogadores jogando 



simultaneamente. Para mais informações, veja a seção "Como prevenir problemas técnicos?" neste 
documento. 
 
O local escolhido precisa ter bastante assentos e espaço para mesas. É possível que muitos jogadores 
acabem jogando no tablet ou no laptop sem necessidade de usar mesa, mas precisam ter onde apoiar os 
dispositivos de vez em quando. Uma mesa de 2x2 m para cada dupla de jogadores é o recomendável 
para maior conforto, mas tire o máximo possível do que tiver! 
 
Também é bom ter o seguinte: 

 Uma ficha em que os jogadores podem escrever seus nomes e battle tags do Battle.net. 

 Senhas do wi-fi em um local bem visível. 

 Uma câmera! Registrar seus Encontros do Estalajadeiro nas redes sociais vai deixar tudo mais 
interessante e instigante para os convidados e futuros participantes.  

 IMPORTANTE: Não se esqueça de avisar que o evento será filmado se você quiser tirar fotos e 
gravar vídeos. Há uma versão fácil de imprimir neste documento. 

 

2. Como eu verifico o estado do Wi-fi? 
Antes de você reunir um monte de jogadores ansiosos para jogar Hearthstone em seus Encontros do 
Estalajadeiro, é melhor tirar um tempo para garantir que tudo dê certo quando o jogo começar. Veja se 
todos estão conectados à mesma rede sem fio, se há largura de banda suficiente e se os protocolos que 
permitem aos jogos de Hearthstone "falar" uns com os outros não estão bloqueados. Com isso, os 
jogadores vão aparecer na seção Jogadores perto de mim da lista de amigos e conseguirão o verso de 
card Amigos da Estalagem. 
 
Para que a função Jogadores perto de mim funcione, há dois pré-requisitos: 

1. O roteador local precisa comportar transmissão UDP entre jogadores 
2. Os jogadores precisam estar na mesma sub-rede 

 
Como funciona a função "Jogadores perto de mim" 
Hearthstone usa transmissão UDP (User Datagram Protocol) para permitir que os dispositivos rodando o 
jogo se comuniquem entre si. Com isso, os jogadores próximos aparecem na seção Jogadores perto de 
mim da lista de amigos. A maioria dos roteadores usa esse protocolo, e transmissão UDP é usada em 
comunicações "peer to peer" e jogos. Alguns administradores desativam esse protocolo, principalmente 
em escolas e locais que necessitam de segurança. Se a transmissão UDP estiver desativada, a função 
"Jogadores perto de mim" não vai funcionar. 
 
Testar a função "Jogadores perto de mim" 
Para testar a função "Jogadores perto de mim", basta reunir dois jogadores com dois dispositivos 
rodando Hearthstone e tentar jogar uma partida usando a função "Jogadores perto de mim" ou usando 
a rede ou wi-fi do local. Se conseguir ver seu companheiro em "Jogadores perto de mim", é sinal de que 
vocês estão na mesma sub-rede e tudo deve funcionar a contento. 
 
A função "Jogadores perto de mim" ainda não funciona. O que devo fazer? 
Se a transmissão UDP não estiver disponível no local escolhido, não desista! Peça ao administrador da 
rede local para liberar a transmissão UDp apenas durante o evento. Você também pode instalar um 
hotspot wi-fi usando um celular ou um dispositivo especializado, mas cuidado com as tarifas de dados! 
Cartões 3G, disponíveis em algumas áreas, podem ajudar a reduzir os custos. Instalar seu próprio 

http://us.battle.net/hearthstone/static/images/fireside-gatherings/downloads/pt-br/filming-notice.pdf


hotspot permite que um número limitado de jogadores se conecte. Jogadores conectados ao mesmo 
hotspot certamente compartilharão a mesma sub-rede, permitindo que Jogadores perto de mim 
funcione do jeito certo e os jogadores ganhem o verso de carta Amigos da Estalagem. 
 
Mas mesmo que a função "Jogadores perto de mim" não funcione, não vai ser o fim dos seus Encontros 
do Estalajadeiro. Enquanto seus jogadores puderem se conectar à internet, eles poderão adicionar uns 
aos outros como Amigos e se desafiar para partidas amistosas! 
 
Não se esqueça de aparecer no tópico sobre Encontros do Estalajadeiro nos fóruns oficiais. Lá você 
encontrará as Perguntas Frequentes sobre a função "Jogadores perto de mim" e sobre como 
desbloquear o verso de card "Amigos da Estalagem". 
 

3. Como divulgar meu evento? 

Agora que você está pronto para tornar seu evento um sucesso, é hora de fazer com que os jogadores 
saibam quando e onde começa a brincadeira!  
 
Antes de mais nada, nós precisamos saber sobre o seu evento! Mande um e-mail para 
FiresideGatherings@blizzard.com com todos os detalhes! Não se esqueça de visitar a LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) para divulgar seu evento lá. Alguns organizadores 
criam contas de Facebook, Twitter e outras redes sociais para o evento, para que os convidados fiquem 
a par das datas e horários dos Encontros do Estalajadeiro. Assim fica fácil de construir um grupo de 
jogadores regulares. 
 
Enquanto isso, no mundo real, é melhor fazer uns flyers com informações sobre os eventos para pregar 
na área próxima ao local que você escolheu. Se você tiver recursos, placas grandes e faixas expostas 
durante seu evento podem atrair os passantes. Podem ser especialmente eficazes em eventos em 
lugares públicos, como bares e cafés.  
 

4. Como fazer um Encontro do Estalajadeiro divertido? 
Alguns pôsteres e decorações podem ajudar a dar o clima certo. Que tal um vídeo de uma lareira acesa 
passando em uma TV? Tocar a música do Hearthstone também pode ajudar a criar a ambientação certa 
para uma noite aconchegante jogando cards. Você pode até fazer eventos temáticos e encorajar os 
participantes a aparecer fantasiados! 

http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/topic/12504781299
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Comes & Bebes 
Comida e bebida são parte importante do evento — afinal, Hearthstone se passa em uma taverna! Se o 
evento acontecer em um bar ou café, pode ser uma boa pedir ao proprietário que faça uns comes e 
bebes temáticos. Mas se o seu Encontro do Estalajadeiro for acontecer em um local em que não haja 
comida e bebida, é bom ter alguma coisa para beber, ou você pode pedir que os participantes levem 
seus próprios acepipes. 

 
Eventos principais 
Agora que o principal já foi abordado, é hora de pensar nos jogos.  
 
Conhecer pessoas e fazer amigos é o cerne desses encontros. Sugerimos que você use etiquetas com o 
nome dos participantes e ofereça partidas livres para que os convidados que chegarem a qualquer hora 
possam jogar também.  
 
Pedir a jogadores experientes que ajudem os novos é uma excelente maneira de apresentar os 
participantes uns aos outros, e uma noite específica para novos jogadores pode ajudar o pessoal sem 
muita experiência a se sentir em casa. Organizar eventos temáticos para novos jogadores ou torneios 
com partidas limitadas também pode tornar a noite mais divertida, e vai facilitar as coisas para quem 
ainda não tem coleções enormes de cards. Um bom jeito de manter esses jogadores envolvidos é 
organizando eventos com torneios apenas para coleções básicas, promover competições de veteranos 
contra aspirantes nas quais o aspirante pode pedir ajuda algumas vezes durante a partida ou separar os 
torneios por nível de experiência e ranque.  
 
Também é possível organizar campeonatos e acompanhar as vitórias e derrotas dos jogadores ao longo 
de vários Encontros do Estalajadeiro com diferentes posições.  
 
Assistindo a partidas de Hearthstone 
Também é divertido reunir o pessoal para assistir a vídeos de Hearthstone em uma festa! Esses eventos 
costumam coincidir com torneios de eSports ou eventos especiais de Hearthstone (como a BlizzCon), 
mas também dá para passar vídeos de torneios anteriores ou assistir a um jogador famoso fazendo 
stream. 



 
É fácil fazer isso. Certifique-se de que o wi-fi está funcionando e conecte um laptop ou tablet em uma 
televisão com os adaptadores apropriados (cabos HDMI facilitam bastante) e ajuste a televisão ou 
monitor para mostrar o input do input ao qual seu dispositivo está conectado. Se você está com 
dificuldade para assistir a uma transmissão, tente reduzir a qualidade dela. É melhor fazer um teste 
antes para ter certeza de que seus cabos são suficientemente longos e que tudo está funcionando a 
contento. 
 

  
Competições  
Competições são uma ótima maneira para que os participantes se envolvam no evento. É sempre 
melhor não excluir os recém-chegados, mas também é possível organizar disputas interessantes para 
diversos tipos de jogador. Conhecimentos sobre o Hearthstone, imitações de grito de guerra, charadas e 
outras brincadeiras que não requeiram muita experiência são ótimos para jogadores de todos os níveis. 
Concursos para atrair jogadores mais avançados incluem corridas na Arena, em que cada competidor 
tenta vencer partidas o mais rápido possível, ou desafios que exijam vencer um certo número de 
participantes usando uma lista de decks restrita. Para um jogo mais diferente, divida os jogadores em 
equipes para que construam decks juntos e depois criem um lacaio com o maior ataque e vida dentro de 
um limite de tempo. 

 

5. Como organizar um torneio? 
Incluir torneios em seus Encontros do Estalajadeiro é uma ótima maneira de inflamar o espírito 
competitivo e reunir os jogadores. Há muitos jeitos de organizar um torneio e muitos formatos entre os 
quais escolher, mas é tudo bem básico e simples. 
 
Primeiro você precisa determinar qual formato utilizar. Eis alguns dos mais comuns: 
 

Eliminatória Simples – O formato de torneio mais simples e rápido. Basicamente, os 
competidores se enfrentam em uma primeira rodada de partidas. Os vencedores enfrentam os 
vencedores de outras partidas, e os perdedores são eliminados. Após cada partida, o vencedor 
enfrenta o vencedor de uma outra partida e assim por diante, até que restem apenas dois 
competidores para se enfrentar na final. O lado ruim da eliminatória simples é que os jogadores 
logo saem do torneio e podem se sentir menos envolvidos no evento. Além disso, a sorte pode 
influenciar, caso um participante tenha uma partida desequilibrada logo no início do torneio. 
Eliminatória Dupla – Um torneio com eliminatória dupla é parecido com o de eliminatória 
simples. A diferença é que existe uma chave dos vencedores e uma chave dos perdedores. 
Quando um jogador perde uma partida na chave dos vencedores, em vez de ser eliminado, ele 
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tem outra chance de permanecer no torneio, indo enfrentar na chave dos perdedores outro 
jogador que também perdeu a primeira partida. Por fim, o último jogador restante na chave do 
vencedor e na do perdedor se enfrentam. O lado ruim de um torneio de eliminatória dupla é 
que ele é complexo e leva tempo, além de exigir um maior número de participantes para dar 
certo. 
Pontos corridos – Torneios com sistema de pontos corridos não têm eliminações. Assim, mesmo 
que um jogador perca uma partida, ele pode continuar jogando. Cada participante joga contra 
todos os demais e os resultados das partidas são computados pelo organizador. O vencedor é o 
jogador com mais vitórias. Esse formato é muito bom para um número pequeno de jogadores, 
pois assim todos podem participar. O lado ruim é que tem mais fatores a levar em conta, toma 
mais tempo e pode não ser tão emocionante, pois não há uma final. 

 
Há muitos outros formatos de torneio, mas esses são os mais comuns. Pesquise outros formatos de 
torneio e escolha o estilo mais adequado à sua comunidade local de Hearthstone e ao seu Encontro do 
Estalajadeiro. 
 
Depois de escolher o formato do seu torneio, o próximo passo é criar as chaves. Existem alguns 
aplicativos e utilitários para ajudar a criar chaves e anotar os resultados de forma relativamente simples. 
Depois de selecionar as chaves, é possível inserir nelas os jogadores. Para isso, os participantes podem 
tirar números aleatórios de um chapéu ou receber números por ordem de chegada. 
 
Se você organizar um torneio eliminatório e não conseguir preencher todas as chaves por causa de um 
número ímpar de participantes, não se preocupe! Se um jogador ficar em uma chave sem um oponente, 
eles vencem por W.O e vão enfrentar o vencedor de outra chave. Se muitos jogadores querem participar 
de um torneio no seu Encontro, em vez de fazer um torneio enorme, talvez seja melhor fazer vários 
torneios com chaves menores em paralelo e fazer os vencedores de cada subtorneio se enfrentarem em 
uma grande final! 
 

6. Conte para a gente como é que foi 
Não se esqueça de registrar seu Encontro do Estalajadeiro e compartilhar suas fotos (e até vídeos!) 

conosco por e-mail (FiresideGatherings@blizzard.com)! Se você gravar vídeos ou tirar fotos, lembre-se 

de colocar um aviso no local. E se você fizer uma retrospectiva do evento, nós adoraríamos ler, então 

mande um link para a gente!  

Ao mandar suas fotos para nós, lembre-se de incluir: 

 A data em que ocorreu o seu Encontro do Estalajadeiro 

 O nome e o endereço do local em que o evento ocorreu (ou pelo menos a cidade, o estado e o 

país) 

 O nome do seu evento (se você tiver dado um nome especial ao seu Encontro do Estalajadeiro) 

 Uma descrição breve do que aconteceu, incluindo torneios, partidas e eventos 

 Um link para sua retrospectiva, se você postou uma 

 Um link para a página do evento, como página do Facebook ou conta do Twitter se você 

divulgar o seu evento dessa forma 

 Não se esqueça de compartilhar as histórias divertidas e os bons momentos 
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Seu Encontro do Estalajadeiro pode aparecer em um dos nossos posts de retrospectiva, por isso 

queremos ter bem meticulosos! 

Lembre-se de colocar um aviso bem grande e bem à vista se você for fotografar ou filmar o evento.  

Nossa hashtag oficial é #FiresideGatherings. Pode mandar seus tweets! 
 
Esperamos que você siga nossas dicas para organizar o seu evento e tenha o melhor Encontro do 
Estalajadeiro de todos os tempos! Essas ideias são só um gostinho do que dá para fazer. Use a 
imaginação! 
 
Divirta-se jogando Hearthstone: Heroes of Warcraft e faça novos amigos! 
 
 


