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Passatempos
digitais
A indústria dos chamados jogos casuais — no celular e na internet
— cresce 20% ao ano e promete aumentar a participação
no mercado mundial de games, que soma 50 bilhões de dólares
LUIZA DALMAZO

na Dolabela não tem nada do este-
reótipo do consumidor de games. É
mulher, tem 43 anos e trabalha co-
mo redatora era uma das maiores

agências de publicidade de São Paulo, o que
em tese lhe deixaria pouco tempo livre para
jogar. Mas, entre uma reunião e uma olhada
nos e-mails, ela sempre encontra alguns mi-
nutos para escapar da rotina e acessar seus
games preteridos pela internet. Ana pode
não corresponder à imagem do adolescente
de controle na mão. mas é parte de um mer-
cado cada vez mais relevante na bilionária
indústria das diversões eletrônicas. Os jogos
casuais, baixados no celular ou acessados
em sites da web: já movimentam 2,7 bilhões
de dólares ao ano, entre a venda de down-
loads e a exibição de publicidade. São games
simples e despretensiosos, que podem ser
jogados na sala de espera de um consultório
médico, no metrô ou durante aqueles 5 mi-
nutos de distração no meio do expediente.
O mais conhecido deles talvez seja o Pa-
ciência, incluído em todas as versões do
sistema Windows desde 1990 e detentor do
título de programa mais usado entre as cria-
ções da Microsoft, Nesses quase 20 anos,
esses games mantiveram a
fama de diversões casuais
— mas viraram um negócio
muito sério.

Existem mais de l000
empresas no mundo espe-
cializadas em criar games
casuais, a maioria para a in-



ternet. Em geral, são companhias diferen-
tes dos estúdios de produção de jogos. As
empresas são pequenas, muitas vezes ope-
rações de urna pessoa só. O modelo de
negócios é inovador: o dinheiro não vem
de vendas, mas da publicidade—98% das
receitas dos casuais online vêm de anún-
cios. O interesse dos anunciantes está
principalmente no fato de esses portais
captarem a atenção do usuário por mais
tempo do que blogs ou sites de notícias.
Mas o nicho tornou-se tão atraente que até
os fabricantes de consoles abraçaram os
casuais. Entre eles está a Nintendo, fabri-
cante do popular WiL e a Amazon, que
tipicamente não atua em jogos, mas lan-
çou no começo de fevereiro um site com
600 games — cada jogo a l O dólares. Em
geral, porém, as empresas dedicadas aos
casuais são pequenas, que servem de ce-
leiro de talentos para as gigantes. "Quem

nos procura para vender games, em geral,
ganha um emprego", diz André Penha,
presidente da Associação Brasileira de
Games e diretor da Tectoy Digital.

OS GAMES PARA CELULARES represen-
tam hoje cerca de 23% dos jogos casuais,
mas a chegada do iPhone, da Apple, deve
aumentar essa participação. O cobiçado
aparelho fez quase triplicar os downloads
de games móveis em novembro do ano
passado sobre 2007. segundo a consulto-
ria ComScore. Com isso, crescem tam-
bém as oportunidades para os desenvol-
vedores individuais, que encontraram na
App Store — loja online de aplicativos
da Apple — uma aliada. O maior exemplo
é o de um desenvolvedor americano que
criou, em suas horas vagas, um jogo de
artilharia, o iShoot. Eíhan Nicholas criou
duas versões, uma gratuita, que incluía

publicidade, e outra livre de anúncios, ao
custo de 3 dólares. O game é simples e
consiste em acertar os inimigos com tiros
de tanque. Lançado em outubro, o iShoot
tornou-se o game mais baixado na App
Store em fevereiro. Com isso, Nicholas
faturou em um único mês 600 000 dóla-
res e decidiu deixar o emprego para de-
dicar-se só ao game.

A maioria dos jogos casuais custa na-
da ou muito pouco. Além das ofertas
gratuitas, os games para telefones celu-
lares custam até 10 reais. Os downloads
para PCs normalmente ficam entre 20 e
45 reais. A empresa que produz esse tipo
de game, além de lucrar com publicidade,
geralmente ganha na escala. Eles custam
l .5% do valor médio de desenvolvimen-
to de um jogo tradicional, estimado em
l0 milhões de dólares, e, assim, são pro-
duzidos em maior volume. Os tipos con-
vencionais compreendem principalmen-
te estratégia, aventura e combates. Os
resultados de uma pesquisa da Casual
Games Association. porém, alteraram o
escopo: a maior parte do público é for-
mada por mulheres (51 %} e íem mais de
35 anos (62%), como a redatora Ana Do-
labela, que jã desembolsou mais de 800
reais em cerca de 20 downloads. Com
isso, surgem jogos mais diversificados,
que trazem desde animais de estimação
e baralhos até games que têm noivas co-
mo personagens principais.

Aproveitando a onda de popularidade
dos games casuais, as empresas desenvol-
vedoras estão reforçando suas equipes. A
Tectoy. por exemplo, criou uma divisão
específica para jogos casuais para internet
e celulares e mantém um time relativa-
mente grande, considerando um mercado
de equipes reduzidas. São 43 pessoas, que
se dividem entre roteiro, testes, desenho
de personagens e ambientes. "Hoje exis-
te uma zona mista, o que significa que os
jogos casuais não atraem só os viciados
em videogames, mas agradam também a
qualquer tipo de pessoa", afirma Penha.
Os casuais seduzem mais jogadores do
que qualquer outro tipo de game — e de-
vem virar uma opção de entretenimento
realmente massivo até o ano que vem.
Com mais jogos e consumidores, o setor
tem tudo para crescerem participação no
mercado total de games — hoje de 50
bilhões de dólares — e atingir S bilhões
de dólares nos próximos cinco anos.
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