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A empresa americana Interzone, especializada na criação de jogos eletrônicos, ainda não 
lançou nenhum produto, mas está prestes a ingressar no bilionário mercado mundial de 
games. A novidade é que seu primeiro título teve parte do desenvolvimento feito no Brasil, 
sairá primeiro em português e tem um apelo tipicamente nacional: o futebol.   
 
Em fase de finalização, o Interzone Futebol, tem lançamento previsto para o fim do ano. 
Quando ficar pronto, o jogo terá consumido quase três anos de trabalho e um investimento de 
R$ 50 milhões. O Brasil foi escolhido pelo próprio executivo-chefe e fundador da companhia, 
Marty Brickey, para comandar o desenvolvimento do jogo, que tem o Rio de Janeiro como 
cenário.   
 
Além da versão inicial em português, o cronograma de lançamento prevê, a partir de 2009, 
edições em espanhol e línguas asiáticas, como mandarim e japonês. Por último, sairá o jogo 
em inglês.   
 
"Minha idéia, quando decidi criar a Interzone, era lançar a companhia num mercado 
emergente", diz o empresário, ao Valor, por telefone. A decisão recaiu sobre o Brasil por causa 
da infra-estrutura do país e o potencial de banda larga, além da paixão pelo esporte.   
 
Brickey não é um novato no setor. Ele já teve uma empresa que criava jogos para consoles de 
videogame e título disputados pela internet. Batizada de Flyover Entertainment, a companhia 
foi vendida há três anos para a gigante francesa de mídia e telecomunicações Vivendi.   
 
Com a Interzone, Brickey decidiu concentrar-se nos jogos via internet, um dos maiores 
sucessos do universo dos games. Disputados ao mesmo tempo por pessoas de vários países, 
esses jogos chegam a reunir milhões de jogadores simultaneamente.   
 
A grande diferença é que em vez de usar mundos de fantasia e monstros, como "World of 
Warcraft" e "Ragnarök" dois dos títulos mais famosos no segmento - Brickey decidiu adotar 
como tema o esporte mais popular do mundo. "Ele pensou em um jogo em que as empresas 
quisessem investir", diz Jairo Rozenblit, vice-presidente mundial de marketing e diretor-geral 
da companhia no Brasil.   
 
O Interzone Futebol será gratuito. A receita virá de dois pilares, com participação projetada de 
50% cada: a publicidade e o comércio eletrônico. A propaganda virá de anunciantes e 
patrocinadores que pagarão pelo espaço dentro do mundo virtual. Eles poderão escolher 
colocar suas marcas no campo de futebol como já acontece na vida real ou nas chuteiras e nos 
uniformes dos jogadores.   
 
Mas a parte mais curiosa do modelo é a venda de produtos virtuais para os "atletas" 
melhorarem seu desempenho. É o caso de chuteiras que melhoram a velocidade dentro de 
campo ou bebidas energéticas que ajudam a fortalecer os personagens. "Os itens não custarão 
mais de R$ 2", afirma Brickey.   
 
Rozenblit estima que existam, no Brasil, 10 milhões de usuários de jogos on-line massivos. "Os 
jogadores intensivos passam de dez a onze horas por semana na frente do computador", diz.   
 
O jogo está sendo desenvolvido pelos três estúdios da Interzone abriu no mundo, sob o 
comando da equipe brasileira. "Decidimos pegar o melhor de cada país", diz Rozenblit. O 
estúdio na China, em Guangzhou, é responsável pela parte artística e pelos efeitos 
tridimensionais. Já o endereço em Perth, na Austrália, responde pela programação. O Brasil 
trabalha para integrar o jogo à internet e desenvolver a estratégia de marketing mundial do 
produto. A sede, em Chicago nos EUA, cuida da parte administrativa e financeira.   
 

 
Leia mais: 



 
EA e Take-Two podem negociar acordo 
 
A Electronic Arts (EA) disse ontem que não respaldará mais a sua proposta de compra de US$ 
24,75 por ação pela fabricante de jogos rival Take-Two, produtora do seriado "Grand Theft 
Auto", embora também tenha ficado um passo mais perto de iniciar negociações diretas em 
torno de um acordo. 
 
As manobras mais recentes entre as duas empresas de games apontavam para um avanço 
potencial, num impasse que dura quase cinco meses, desde que a EA veio a público com sua 
oferta hostil, inteiramente em dinheiro. 
 
Wall Street alimentou a expectativa de que o cerco prolongado terminaria em acordo. As 
expectativas de uma proposta melhorada por parte da EA enfraqueceram, porém, assim que a 
empresa anunciou que deixaria a sua proposta formal,- de US$ 25,74 a ação, prescrever 
ontem à noite. As ações da Take-Two recrudesceram ontem, em queda de US$0,69, a 
US$2,15. 
 
Em carta dirigida a Strauss Zelnick, presidente do conselho de administração da Take-Two, 
John Riccitiello, o executivo-chefe da EA, disse que não está preparado para sustentar a oferta, 
"dado o tempo transcorrido" desde sua apresentação, e que a EA precisava realizar uma 
auditoria na companhia antes de poder confirmar o preço. 
 
Numa insinuação de que a empresa poderia considerar a redução da sua proposta, ele 
acrescentou: "Já não acreditamos que poderemos integrar a Take-Two". 
 
"Apesar dos nossos alertas, a passagem do tempo corroeu o valor desta oferta", acrescentou 
um porta-voz da empresa. 
 
A iniciativa aconteceu depois de Zelnick ter escrito ao seu oposto na EA durante o fim de 
semana, oferecendo fazer uma apresentação ao conselho de administração da EA para delinear 
o que ele chamou de "sólido desempenho financeiro e operacional" da Take-Two, 
acrescentando: "Acredito que nossa apresentação lhe permitirá entender melhor o valor da 
nossa empresa para a EA". A Take-Two recusou a oferta da EA por considerá-la baixa demais. 
 
A apresentação, acrescentou Zelnick, foi preparada pela Take-Two como parte de uma revisão 
das suas estratégias alternativas, e que "outros participantes" estiveram envolvidos no 
processo. 
 
Os sinais de movimento no impasse entre as duas empresas vieram no rastro de uma ligação 
feita por Riccitiello a Zelnick na sexta-feira. A ligação levou a Take-Two a fazer a sua. oferta de 
apresentação mais detalhada. Ontem, os dois lados ainda, discutiam os termos de um acordou 
de confidencialidade que a EA precisaria assinar antes de a Take-Two concordar em fazer a 
apresentação financeira criteriosa.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 
 


