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A Zeebo Inc., braço norte-
americano da Tec Toy, lançou 
na semana passada o Zeebo, 
primeiro console criado a partir 
do Brasil, em um investimento 
de US$ 10 milhões. Segundo os 
executivos da Tec Toy, o novo 
videogame foi especialmente 
desenvolvido para países emer-
gentes onde a pirataria é muito 
forte. “Onde ninguém ganha”, 
afirma a gerente de marketing 
da Tec Toy, Vanessa Artea. Os 
jogos do Zeebo não podem ser 
copiados ou transferidos para 
outras plataformas.

O projeto do Zeebo come-
çou com uma idéia de Reinaldo 
Normand, funcionário da Tec 
Toy Brasil, e recebeu a adesão 
imediata da Qualcomm que, 
inclusive, tornou-se sócia da Tec 
Toy na Zeebo Inc. A Qualcomm 
é responsável pela estrutura 
tecnológica do Zeebo, com o 
fornecimento do chipset que for-
nece a conectividade em rede de 
terceira geração (3G), pela rede 
wireless ZeeboNet 3G, de forma 
gratuita; a resolução gráfica de 
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alta definição do equipamento; 
e a proteção contra a pirataria, 
segundo Vanessa.

A empresa, no primeiro mo-
mento, terá parceria com a Claro 
para possibilitar as transações de 
compra de créditos online em 
rede 3G. “Mas não há exclusivi-
dade com a Claro. Fechamos a 
parceira porque é a operadora 
que tem a maior cobertura 3G do 
País”, diz Vanessa. A executiva 
diz que a indústria de videoga-
mes — que movimenta US$ 42 
bilhões mundiais — é madura em 
mercados como os EUA e Japão. 
Mas, nos países emergentes, 
principalmente os que formam 
o Bric — Brasil, Rússia, Índia 
e China — a cadeia de valor da 
indústria de videogames é nega-
tiva. “O Zeebo quer inverter essa 
cadeia”, afirma Vanessa.

Para tanto, o console chegará 
ao consumidor a R$ 599, com 
dois controles e seis jogos — 
Fifa, Super Action Hero, Treino 
Cerebral, Prey Evil, Quake e 
Need for Speed: Carbon. Até o 
ano que vem, a Tec Toy espera 

oferecer cerca de 50 títu-
los que serão comprados 
online, a R$ 19,90, em 
média. Segundo pesqui-
sas de mercado conduzi-
das pela Zeebo Inc. antes 
do lançamento do Zeebo, 
constatou-se que o con-
sumidor de baixa renda, 
a despeito de adquirir produtos 
piratas, não se sente confortável 
com isso e está disposto a pagar 
preços baixos por produtos 
autênticos. Baseados nessa pre-
missa, os fabricantes do Zeebo 
apostam na emergente classe 
média formada por 1 bilhão de 
pessoas no Bric.

Quarta plataforma?
Portanto, a princípio e segun-

do os executivos da empresa, o 
Zeebo não deve concorrer com 
os tradicionais consoles dispo-
níveis — PS3 (Sony), Xbox 360 
(Microsoft) e Wii (Nintendo). 
No entanto, a própria Tec Toy 
define o console como a quarta 
plataforma de games, ou seja, 
como alternativa aos demais fa-

bricantes. Mas, declaradamente, 
o objetivo é disputar um público 
que se abastece no mercado 
cinza porque não tem condições 
financeiras de pagar pelos conso-
les e jogos dos três concorrentes 
citados.

O lançamento do Zeebo, no 
entanto, está cercado de pre-
cauções: a entrada massiva do 
console brasileiro no mercado 
deverá ocorrer somente em ou-
tubro do ano que vem. A idéia, 
conforme Vanessa, é fazer o 
lançamento por etapas: em de-
zembro, o console será oferecido 
para um grupo selecionado de 
usuários. “Esses consumidores 
darão o endossement (aceita-
ção) ao console”, diz Vanessa. 
Depois, em março do ano que 

vem, uma cidade será elei-
ta para ser cidade-teste do 
videogame, com lançamen-
to em redes de varejo e 
suporte de promotores em 
pontos-de-venda. Em abril, 
começa a venda controla-
da do Zeebo, ainda com 
seleção de consumidores. 

Finalmente, em julho, em cam-
panha da Fischer America, o Ze-
ebo será apresentado ao público 
em programas de TV e começará 
a ser vendido em cadeias nacio-
nais de varejo. A idéia é que o 
console esteja maduro na cabeça 
do consumidor exatamente no 
Dia das Crianças, em outubro do 
ano que vem.

Os executivos da Tec Toy 
destacam que o usuário pagará 
apenas pelos jogos que comprar 
via download, sem mensalidades. 
A princípio, o Zeebo não estará 
disponível para jogos online, 
do tipo Massively Multiplayer 
Online Games (MMOGs). Mas, 
já se especula a possibilidade de 
usar a publicidade in-game como 
forma de subsidiar o serviço.
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