
Celulares brasileiros terão jogo baseado na novela 'Chiquititas' 
 
A Digital-Minds licenciou o programa para uma empresa de conteúdos, responsável por 
renegociá-lo com as operadoras brasileiras. 
 
A empresa portuguesa Digital-Minds, especializada em serviços interativos e digitais, fechou 
um acordo para a venda de jogos para celulares no Brasil, segundo informações prestadas à 
Agência Lusa, pelo responsável pela empresa, Paulo Reis.  
 
A Digital-Minds criou um jogo baseado na novela infantil "Chiquititas, o Lado Doce da Vida", 
que é exibida em Portugal pelo canal de televisão SIC. Segundo outro jornal português, o 
Expresso, essa é a primeira companhia do país a criar um jogo para celular com formato 
televisivo. 
 
"Até o final do mês, o jogo vai ser lançado no mercado brasileiro", afirmou Paulo Reis, 
explicando que o formato foi adquirido por uma empresa de conteúdos, responsável por 
renegociá-lo com as operadoras brasileiras. O nome da companhia, entretanto, não foi 
revelado. 
 
A distribuição do jogo em outros mercados da América Latina também está nos planos da 
empresa. "Estamos em negociações para vender o jogo para toda a América Latina, acordos 
que devem ser concretizados no próximo ano", acrescentou Paulo Reis. 
 
A adaptação do programa televisivo para jogo pela Digital-Minds foi autorizada pela produtora 
original da novela, a empresa chilena RGB, e desenvolvida em cerca de quatro meses. 
 
"O investimento envolvido no jogo esteve, sobretudo, ligado ao tempo de desenvolvimento e à 
contratação de recursos humanos, uma vez que houve necessidade de formação específica", 
explicou Paulo Reis. 
 
De acordo com o representante da empresa em Portugal, "o sucesso do jogo foi imediato, ele 
alcançou o quinto lugar no top de vendas da TMN [operadora do grupo Portugal Telecom] 
durante o mês de outubro", quando foi lançado naquele país. A Portugal Telecom, por sua vez, 
controla 50% da brasileira Vivo. 
 
As vendas de jogos para celulares em Portugal já ultrapassaram as vendas dos jogos 
tradicionais, representando hoje uma fatia importante das receitas das operadoras de 
comunicação móvel. 
 
Com milhares de unidades vendidas diariamente, este mercado está avaliado em cerca de 7,2 
milhões de euros anuais, de acordo com dados divulgados pelo jornal português Correio da 
Manhã. Acredita-se que, por mês, sejam vendidos 200 mil jogos para celular em Portugal. 
 
Criada este ano, a Digital-Minds surgiu da união com outra empresa do setor, a 
Mobilesoftsystems, que desde 2004 já criou projectos para as empresas como Microsoft, Axa, 
Michelin, Garnier e AR Telecom. 
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