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Bill Van Zyll, gerente geral da Nintendo para a América Latina: oportunidade de alcançar uma 
audiência expandida com o lançamento do Wii Fit  
Não é todo mundo que pode testar, dentro de casa, a satisfação do cliente com os produtos de 
sua companhia. O holandês Bill Van Zyll é um desses casos raros. Seus quatro filhos - de 13, 
11, 8 e 6 anos de idade - são fãs ardorosos de videogame. É este o negócio central da 
Nintendo e o foco do trabalho de Zyll, que há cinco meses assumiu o cargo de gerente geral da 
companhia japonesa na América Latina. "Os mais velhos até participam de um programa, 
batizado de 'Faça seu filho trabalhar', no qual estudantes dão sugestões de marketing para o 
meu chefe", conta o executivo, entre risos.   
 
Não que os superiores de Zyll tenham muito do que reclamar. Durante algum tempo, parecia 
que a Nintendo era o elo mais fraco no triunvirato global da bilionária indústria do videogame, 
um setor disputado também pelas poderosas rivais Sony, dona do PlayStation, e Microsoft, 
criadora do Xbox. Com o console Wii, porém, a Nintendo mostrou que a percepção estava 
errada.   
 
Desde que o aparelho foi lançado, em novembro de 2006, a Nintendo já vendeu 24 milhões de 
unidades do console no mundo. Para este ano, a previsão da companhia é vender mais 25 
milhões. A procura é tanta que a empresa enfrentou recentemente problemas de 
abastecimento em mercados centrais, como os Estados Unidos. "Quando lançamos o Wii, a 
produção mensal era de 1 milhão de máquinas. Para suprir a demanda, o volume aumentou 
duas vezes, para 1,5 milhão e 1,8 milhão, e agora está em 2 milhões de unidades mensais", 
diz o executivo.   
 
O sucesso do Wii parece estar ligado à sua capacidade de atrair um público que sempre se 
manteve à distância desse tipo de entretenimento, principalmente mulheres adultas. Em geral, 
fãs de videogame são homens jovens que não se importam de passar horas na frente da tela 
para descobrir enigmas intrincados, dentro de um universo que gira em torno de esportes, 
tiros e lutas.   
 
O Wii ajudou a alterar esse cenário ao oferecer dispositivos com os quais o usuário menos 
experiente pode, por exemplo, usar uma espécie de raquete real para rebater uma bola 
virtual, como se estivesse em uma partida de tênis. É um tipo de jogo conhecido de todo 
mundo e que pode ser parado a qualquer momento, sem danos à trama.   
 
"Os aficionados (por jogos) continuam sendo muito importantes para nós, mas vimos a 
oportunidade de alcançar uma audiência expandida e o Wii Fit atinge este ponto em cheio", 
afirma Zyll.   
 
O Wii Fit, lançado ontem no Brasil, é a mais nova peça na estratégia da Nintendo e, 
provavelmente, a mais radical até agora no esforço para expandir seu público. O jogo vem 
acompanhado de uma base sem fio - o Wii Balance Board - equipada com sensores que 
analisam o peso e o índice de massa corporal do jogador. Feito isso, ele funciona como um 
treinador virtual, ensinando de exercícios de ioga até aeróbica.   
 
O detalhe importante é que, para usar o Wii Fit - que custará R$ 549 no Brasil -, o consumidor 
precisa ter o console Wii, que custa R$ 1.990. A expectativa da companhia é que o poder de 
atração do jogo seja suficiente para convencer os consumidores a comprar o console e tornar-
se um adepto de seus produtos.   
 
Wall Street, ao que parece, está animada com a possibilidade. No ano fiscal 2008, encerrado 
em março, o lucro líquido da Nintendo ultrapassou os US$ 2,25 bilhões - um crescimento de 
51% frente ao ano anterior e quase dez vezes o resultado de cinco anos antes. As ações 
acompanham a escalada: ontem, fecharam a US$ 567,86, acima de papéis cobiçados como os 
do Google (US$ 560,90).   
 



Para continuar a curva ascendente, a Nintendo terá de manter o interesse do usuário. A julgar 
pelo termômetro doméstico, porém, Zyll está tranqüilo: sua mulher, que nunca gostou de 
jogos, já aderiu ao Wii Fit. 
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