
uc menino não levou bronca da mãe
para sair da frente do videogame? Com André Penha, 27, não
foi diferente. Não havia atrativos, fosse bola, brincadeira na rua
ou bicicleta, na mineira Divinópolis, que o fizesse sair por con-
ta própria da frente do Atari e do MasterSystem. Ou, melhor
ainda, do computador MSX, hoje peça de museu dos primór-
dios da informática. "Meu pai é engenheiro eletricista c apa-
receu com um computador lá em casa quando eu tinha cinco
anos de idade", lembra Penha. "Comprei umaporção de revis-
tas e, como todo bom nerd, comecei a desenvolver joguinhos."

Penha tinha 12 anos, e não parou mais. Graças à paixão pelos
games cursou engenharia da computação na Unicamp e criou,
com três colegas de curso, a Delirius. Depois de anos de traba-
lho, games publicados e imersões cm incubadoras, a empresa foi

comprada pela TccToy por quantia não re-
velada e virou Tec Toy Digital, da qual ele
é sócio "Ainda não fiquei rico, mas vou fi-
car", diz ele, com a mesma obsessão de
quem quer terminar ou, como diz a garo-
tada, zerar um jogo de videogame. "Meu
objetivo de curto prazo é falar com que a
TecToy Digital Lenha escala para compe-
tir internacionalmente com empresas da
Europa c Estados Unidos."

A meta, segundo ele, é realista. Penha
passou o último ano vendendo joguinhos
para grandes operadoras, como Claro,
TIM e Brasil Telecom. E também para
grandes publicadoras de games, as em-
presas que distribuem os jogos para as
operadoras internacionais. Hoje, a
TecToy Digital tem clientes nos EUA,
Japão, França e Inglaterra, entre outros.
Entre eles, a Eletronic Arts, maior em-
presa de jogos do mundo. Segundo
Penha, 65% de seu faturamento em 2007
virá de exportações.



sileira das Desenvolvedoras de Jogos
Eletrônicos). Criada para guiar a indús-
tria nacional, a entidade já conta com 30
empresas associadas. O objetivo é ten-
tar fortalecer a indústria, buscando ca-
pital de risco e o direcionamento para
determinadas especializações. Km co-
mum, além da área de atuação, há histó-
rias muito parecidas com a de Penha.

Já para 2008 o objetivo é dobrar de tamanho. "Ainda so-
mos pequenos dentro da TecToy, mas temos potencial", diz ele.
Empresa de capital aberto, a TecToy faturou R$ 18 milhões no
primeiro semestre deste ano. Como a TecToy Digital foi cria-
da no segundo semestre de 2006, ainda não foi divulgada a re-
ceita desse primeiro ano de funcionamento. Os 15 funcioná-
rios que fizeram os 50 jogos desenvolvidos pela TecToy Digital,
no entanto, deverão chegar a 40 até o fim do próximo ano.

( ) motivo para tamanha expectativa está no fato de o Brasil
estar se tornando um importante mercado
criador de jogos para celular. Segundo a em-
presa de pesquisas .Juniper Research, essa
indústria faturou no mundo todo US$ 3 bi-
lhões no ano passado. A expectativa é chegar
a US$ 17 bilhões até 2010. "O Brasil está tornando-se um pó-
lo de produção de jogos para celular e empresas de outros paí-
ses estão começando a reconhecer isso", afirma Penha.

O motivo é simples. Mais baratos de serem desenvolvidos,
os jogos para celular não enfrentam o vilão que ataca todo o
mercado de tecnologia brasileiro: a pirataria. Some-se a isso
a conhecida criatividade brasileira e a paixão de meninos pe-
los jogos e a equação está completa.

Para aproveitar a tendência de crescimento internacional,
Penha tornou-se presidente da Abragames (Associação Bra-

"Nesse mercado, é d i f íc i l encontrar
um empreendedor que não tenha sido
uma criança apaixonada por videoga-
me", conta ele. "Muitos poderiam ga-
nhar mais dinheiro fazendo programa-
ção ou publicidade, mas eles insistem
em trabalhar com aquilo que gostam."
Um bom argumento para o menino
que levar bronca da mãe por não aban-
donar o joystick. «
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