
Made in Brazil
Gigantes internacionais montam estúdios para desenvolver
jogos para celular no País.

O
mercado de jogos para celular
não é brincadeira. O desen-
volvimento de um game para
a telinha pode levar seis
meses para ser concluído e

custar até meio milhão de dólares - isso
sem contar o preço de licenciamento de
alguma marca que vier a ser usada no
jogo. Cinco anos atrás, esse valor dificil-
mente passava de US$ 150 mil. O custo
aumentou conforme a complexidade dos
jogos evoluiu, acompanhando o desenvol-
vimento dos próprios telefones. E uma
das conseqüências disso foi o estabeleci-
mento de estúdios de games internacio-
nais em países em desenvolvimento como
o Brasil, onde os custos de produção
podem ser menos da metade em relação
aos EUA, por exemplo.

Nos últimos anos, três gigantes do
mundo de games para celular montaram
estúdios no Brasil: SkyZone, Glu e
Gameloft. Há rumores de que a Electronic
Arts estaria interessada em seguir o
mesmo caminho. Mas não é apenas a
economia na produção que atrai essas
empresas para cá. Em relação à índia e à
China, cujos custos são até menores, o
Brasil tem como vantagem a proximidade
geográfica e cultural com os EUA. "Por
causa do fuso horário, um desenvolvedor
na China leva até dois dias para respon-
der ao pedido de um cliente nos EUA",
compara Carlos Estigarribia, diretor de
desenvolvimento de negócios da SkyZone
no Brasil.

Outro fator que enche os olhos dos
desenvolvedores internacionais é o poten-
cial de crescimento do próprio mercado
brasileiro de games para celular. Hoje,
estima-se que sejam feitos aproximada-
mente 800 mil downloads de jogos por
mês no País, o que representa um cresci-
mento de 100% nos últimos 12 meses. E
a previsão é de que siga crescendo, pois a
penetração desse serviço ainda é baixa

no Brasil. A Gameloft calcula que apenas
2% dos usuários brasileiros de telefonia
celular tenham comprado um jogo alguma
vez. "É um mercado jovem e com enorme
potencial", afirma o gerente para desen-
volvimento de negócios na América Latina
da Gameloft, Baudouin Corman.

Depois de tomada a decisão de desen-
volver games no Brasil, a primeira dúvida
é a seguinte: vale mais a pena montar um
estúdio novo ou comprar um existente? A
norte-americana Glu preferiu a primeira
opção. "Nossos estúdios seguem os mes-
mos processos no mundo inteiro. Ao mon-
tarmos um estúdio novo, temos a chance
de treinar as pessoas desde o começo e ter
a certeza de que se enquadram na cultura
da companhia", justifica Bill Woods, vice-
presidente da Glu para a América Latina.
Além de São Paulo, a Glu tem estúdios de
desenvolvimento nos EUA, Inglaterra,
Rússia e China.

A SkyZone trilhou o outro caminho. No
fim de 2005, adquiriu a LocZ, desenvolve-
dora de games fundada alguns anos antes
com foco em jogos WAP. Hoje, a
SkyZone tem apenas dois estú-
dios no mundo: o brasileiro, em
São Paulo, e outro na Carolina
do Norte, nos EUA. "Atualmente,
apenas 20% do nosso trabalho é

voltado para o mercado brasileiro; 80%
são para o exterior", relata Estigarribia.

A vinda de grandes players interna-
cionais provoca reações diferentes entre
os concorrentes brasileiros. A TecToy, por
um lado, procura competir de igual para
igual com os estúdios estrangeiros. Mas,
para tanto, conta com a ajuda da norte-
americana Qualcomm, que virou acionis-
ta da empresa. Famosa na década de 90
por causa da fabricação de consoles de
videogame como o Master System e o
Mega Drive, a Tectoy criou um publisher
de games móveis, o TecToy Mobile, e em
2006 comprou a Deliras, uma desenvol-
vedora nacional de games, para ser seu
estúdio. A Délirus virou TecToy Digital e
hoje tem 24 funcionários dedicados ao
desenvolvimento de jogos para celular e
para consoles do Brasil e do exterior.

Ao contrário da TecToy, a pernambu-
cana Meantime, uma das pioneiras na
criação de jogos para celular no País,
desistiu de brigar contra os gigantes que
chegaram de fora. A empresa reduziu a

fabricação de títulos próprios,
porque os custos aumentaram
muito. Em vez disso, tem prefe-
rido prestar serviços de desen-
volvimento para terceiros e
aposta em outras frentes, como
aplicativos de mobile payment.
"É uma estratégia de sobrevi-
vência. É difícil concorrer com
esses players internacionais e
suas enormes verbas de marke-
ting", explica Haim Mesel, dire-



tor e um dos fundadores da Meantime.
A carioca Nano Games, caçula do

mercado brasileiro fundada no começo de
2007, aposta em uma terceira via: em vez
de gastar milhões com licenciamento de
marcas, firma parcerias de revenue share
com os detentores dos direitos e foca seu§
esforços especialmente em marcas nacio-
nais, que nem sempre são atendidas com
a devida atenção pelos estúdios estrangei-
ros. "É bom ver que multinacionais da
área de games estão chegando aqui. É
sinal de que o cenário é promissor",
comenta otimista Eduardo Rosa, um dos
dois sócios fundadores da Nano Games.
Ele e seu sócio são ex-funcionários da
Wiz, empresa que desenvolveu diversos
jogos para celulares com plataforma Brew,
da Qualcomm.

Recursos humanos
Para a montagem de um estúdio de

games, muito mais importante que os
equipamentos em si é a escolha dos pro-
fissionais que nele trabalharão.
Basicamente, são necessários três tipos
de profissionais: programadores, artistas
e testadores. Os programadores, geral-
mente, são pessoas formadas em infor-
mática ou em engenharia da computação.
Eles é que colocarão a mão na massa,
criando o código fonte do jogo e desenvol-
vendo as versões para as centenas de
modelos de celulares.

Os artistas são responsáveis pelo
design do game: desenham seus persona-
gens, os cenários etc. Muitos vêm de
faculdades de artes, de design gráfico e de
arquitetura. "É preciso ter habilidade com
ilustração. Tudo começa no papel", conta
Rosa, da Nano Games.

É comum a terceirização das trilhas
sonoras e dos efeitos de áudio dos
jogos, mas alguns estúdios começam a
enxergar a importância de se contratar
um profissional para cuidar especifica-
mente dessa área. Em meados de maio,
a TecToy Digital estava em processo de
seleção de um profissional para criação
dos áudios.

Os testadores, por sua vez, têm talvez a
função mais cansativa, porém igualmente
importante: checar uma enorme lista de
itens em cada versão do jogo. Se algum
erro é descoberto pelos testadores, o game

volta para os programadores
para ser corrigido. "Tem gente
que acha que testar é só jogar.
Não é bem assim... A lista para
verificação contém cerca de 150
itens. Tem que checar um por
um. E preciso testar tudo, até mesmo se a
tela de créditos está com a fonte certa",
relata Estigarribia, da SkyZone.

Alguns estúdios, como a TecToy Digital,
criaram também a figura do produtor: ele
é o encarregado de planejar o desenvolvi-
mento do jogo, definir o cronograma e
cobrar os resultados junto aos funcioná-
rios. Normalmente, os profissionais são
divididos em equipes. Cada uma cuida de
um projeto de um jogo novo. Assim, o
estúdio pode desenvolver simultaneamen-
te mais de um game.

Os profissionais dos estúdios brasilei-
ros são, em sua maioria, jovens recém-
formados. Na TecToy Digital, por exemplo,
a média de idade é de 23 anos. O diretor
do estúdio, André Penha, é o mais velho e
puxa a média para cima: tem 28 anos.

Quanto à infra-estrutura, basta alugar
uma sala, comprar alguns computadores
e centenas de celulares para testes. Os

Porting e localização
Hoje em dia, dificilmente um estúdio

cria um jogo sem ter a certeza de que as
operadoras irão comprá-lo depois. Todas
as idéias são apresentadas antes aos
potenciais compradores e só saem do
papel se mais de uma operadora demons-
trar interesse.

O desenvolvimento de um jogo para
celular pode ser resumido em duas eta-
pas: a programação da primeira versão e
o porting (veja a lista completa de etapas
no gráfico). O porting consiste na elabo-
ração de versões do mesmo jogo para
centenas de modelos diferentes de celu-
lares. Essa tarefa representa atualmente
metade do custo de produção de um jogo
- sem contar o licenciamento de alguma
marca. O surgimento de smartphones
com plataformas mais novas e comple-
xas, como iPhone, Blackberry e aqueles
que usam Windows Mobile, dificultou e
encareceu ainda mais esse trabalho. Em

Quem não quer montar seu próprio
estúdio no Brasil tem a opção de ter-
ceirizar por aqui o serviço de desen-
ento de um jogo. A prática é bastante

comum. E a demanda tem crescido a ponto
de surgirem estúdios independentes que
vivem apenas da prestação de serviços para
publishers ou outros desenvolvedores. É o
caso do Pinuts Studio, fundado em Campinas.
A empresa se oferece para cuidar do desen-
volvimento técnico de sites WAP, aplicativos
para celular e jogos móveis. Atualmente,
10% da sua receita provém do desenvolvi-
mento de games para celular. Essa participa-
ção deve subir para 20% ao fim deste ano.

O Pinuts tem hoje uma equipe com três
programadores dedicados exclusivamente
à produção de games para celular.
"Estúdios e publishers às vezes precisam
de equipe extra para alguns serviços",
explica Carlos Camolesi, diretor executivo
do Pinuts. Recentemente, a empresa foi
contratada por um cliente israelense para
fazer a adaptação de alguns jogos para o
mercado de Israel. Além disto, cresce tam-
bém a demanda de agências de mobile

marketing que contratam o Pinuts para
criar jogos que levam as marcas de deter-
minados produtos e que serão distribuídos
em campanhas de marketing móvel.

Até mesmo os estúdios dos grandes
players por vezes prestam serviços aos
próprios concorrentes. Na TecToy Digital,
por exemplo, menos da metade da receita
no ano passado proveio de encomendas da
TecToy Mobile. A maior parte foi provenien-
te de clientes externos, como Electronic
Arts e Ubisoft. Até bem recentemente, o
estúdio da SkyZone no Brasil também pres-
tava serviços para concorrentes. Mas no
final de 2006 a matriz nos EUA mudou de
idéia e solicitou exclusividade.



alguns jogos, são feitas versões para cerca
de 500 aparelhos diferentes.

Normalmente, a primeira versão do
game é feita para um aparelho top de
linha. Isso facilita o porting para modelos
menos sofisticados, pois reduzir ou cortar
elementos do jogo é mais fácil que acres-
centar. Um bom exemplo das diferenças
entre as versões é o jogo das Olimpíadas
de Pequim criado pela TecToy Digital: a
corrida de 100 metros rasos no
SonyEricsson W200 tem apenas quatro
corredores; no W810 tem seis; e no W910
tem oito, com camisas de cores diferentes.
É comum os estúdios às vezes serem con-
tratados apenas para fazer o porting de
um determinado jogo que precisa ser lan-
çado no País ou na América Latina.

Uma tarefa à parte é a chamada "loca-
lização". Trata-se da adaptação de um
jogo para a sua venda em outro país. A
localização pode incluir não apenas a tra-
dução do game, mas também alterações
nos gráficos e na programação, para
adaptá-lo à realidade cultural do país
onde será vendido. "Uma vez fizemos a
localização de um jogo coreano que seria
vendido nos EUA. Tivemos que mudar
praticamente toda a parte grá-
fica. Parece até um jogo com-
pletamente novo", conta
Estigarribia, da SkyZone.

A tradução nem sempre é
essencial, especialmente se o
jogo estiver em inglês. "A lin-
guagem do gamer é inglês. Ele
está familiarizado e às vezes
até prefere jogar a versão em
inglês", conta Isabella Novais,
gerente de conteúdo e de rela-

cionamento da Samba, publisher nacio-
nal que tem cerca de 4 mil
títulos em seu portfolio, dos
quais entre 70% e 80% têm
versão em português.

O Brasil entrou definitiva-
mente no mapa da produção

mundial de games para celular. Faltam
dados consolidados, mas é sabido que a
exportação de serviços de desenvolvi-
mento, porting e localização feitos a par-
tir do Brasil têm crescido ano a ano. Os
jogos na telinha viraram, de fato, negócio
de gente grande por aqui.
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