


asta uma passada de olhos pela
sala para saber que não se trata
de uma empresa convencional.
Bonecos sobre os computado-
res, videogames espalhados pe-
las mesas, desenhos de naves
espaciais povoando as telas co-
loridas. No comando da Hoplon,
uma das mais importantes de-
senvolvedoras de games virtuais

do país, com sede em Florianópolis, está o empresário
Tarqüínio Teles, 38 anos, um carioca radicado em Santa
Catarina. O cenário, garante, é o mesmo há quase uma
década, desde que ele decidiu trocar a engenharia de pro-
dução por uma paixão da infância, os jogos digitais. Te-
les é o criador do Taikodom, disputa virtual na qual os
participantes, que deverão chegar a 100 mil neste ano,
montam 70 variações de personagem virtual e usam 40
modelos de nave para uma grande batalha online. "O di-
ferencial é que não há um número limite de participan-
tes, ao contrário dos demais clássicos do mercado que
separam os jogadores em grupos", afirma Teles. "Todos
podem lutar contra todos."

Graças ao ousado jogo, considerado o maior projeto
de game massivo do país, Teles conseguiu o que tantas
empresas do setor sonham em obter: financiamento. A
Hoplon recebeu o aporte financeiro de um fundo de ris-
co, o Idee Tecnologia, que viabilizou o desenvolvimento
do jogo, o qual consumiu R$ 22 milhões em cinco anos
de produção. Firmou, ainda, uma parceria com a IBM
para implantar um sistema inédito de computação para
o Taikodom. O próximo passo, segundo o empresário, é
popularizar o produto na Ásia, onde o público é fissurado
por esse tipo de game, e aumentar as vendas de paco-
tes especiais. Hoje, dos 30 mil jogadores cadastrados,
apenas 10% pagam por vantagens adicionais — como
maior tempo de jogo e acesso a novas fases. "Nunca
enxerguei a Hoplon corno uma empresa pequena. Con-
cebi sua estrutura para atuar de igual para igual com os
grandes nomes internacionais, porque na área de games
o que conta não é o tamanho, é o quanto você domina
a tecnologia", diz Teles.

A boa visibilidade do jogo criado pela Hoplon no
mercado externo é apenas uma das faces dessa indús-
tria que começa a ganhar expressão no país. Há dez
anos, quase não existiam empresas de games no Brasil.
Em 2008, elas faturaram R$ 87,4 milhões. "Parece pou-
co, dentro de uma realidade mundial de R$ 42 bilhões
por ano, mas é bastante significativo para um tipo de
negócio ainda muito jovem por aqui", afirma Paulo Lu-
na, diretor de Governança Eletrônica da Secretaria de
Administração do Estado de Santa Catarina.

De acordo com a Associação Brasileira de Desenvol-
vedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames), que reúne 42
empresas de softwares para jogos digitais, a produção do
setor cresceu 14% em 2008, envolvendo games de trei-
namento, entretenimento, educativos e de publicidade.
As exportações saltaram de R$ 5,8 milhões em 2007 para
R$ 11,3 milhões em 2008. Boa parte do crescimento se
deve à consolidação do Polo de Games de Santa Catarina.
Instalado em Florianópolis, o polo conta com 14 empre-
sas na área de jogos e entretenimento digital, que juntas
devem faturar R$ 14 milhões em 2009, o equivalente a
30% da receita nacional do setor.

"Exportar é um dos segredos desse mercado. O bra-
sileiro não está habituado a pagar por conteúdos di-
gitais", afirma César Augusto Barbado, 38 anos, sócio
da TechFront, produtora de jogos para PCs, consoles



e iPhones, todos para exportação. Com três anos de
mercado, a empresa já lançou 20 games, traduzidos
para 17 idiomas e acessados basicamente por download.
"Ao contrário da concorrência, trabalhamos apenas sob
encomenda de clientes internacionais, o que garante a
rentabilidade do negócio", diz Barbado.

De acordo com o empresário, uma das grandes difi-
culdades de quem atua na área é a comercialização dos
jogos. "Não são poucos os games premiados e elogia-
dos pelos especialistas que não rendem um centavo às
empresas", observa Barbado. As versões de caixinha,
vendidas no varejo, enfrentam a forte concorrência das
gigantes internacionais e as acessadas via internet care-
cem de uma intensa divulgação, o que na linguagem do
setor é conhecido como publicação. "É difícil conseguir
o respeito e a confiança de um publisher estrangeiro. É

preciso ter produtos de qualidade e de alta tecnologia,
além de um bom portfólio" afirma o empresário.

Premiada dentro e fora do país, a Palmsoft, uma das
primeiras a integrar o Polo de Santa Catarina, traduz o
perfil clássico das empresas de games brasileiras. Nasceu
na sala de casa, da parceria de dois amigos de faculdade,
Denis Coelho e Ricardo Hildebrand, ambos com 28 anos,



e formados em Ciência da Computação. Apaixonados por
games desde a infância, eles a princípio criavam jogos
para consumo próprio. Já na universidade, concretizaram
o projeto de fazer da brincadeira digital um negócio. "Só
formalizamos a Palmsoft quando recebemos a primeira
encomenda, da Venezuela", diz Coelho, mestre em inte-
ligência artificial. A Palmsoft decolou com a criação do
Shadows of Malquidious, game para celular que ficou
classificado entre os 20 melhores jogos em um concurso
mundial promovido pela Sony Ericsson. Com seis anos
de mercado, a empresa desenvolveu 28 jogos para celular
vendidos no Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos,
Malásia, Vietnã e Ucrânia. "É um segmento de boa pene-
tração, mas de rentabilidade baixa, pois você tem a opera-
dora de telefonia como intermediária na comercialização",
afirma Coelho. "Foi preciso diversificar para crescer."

Para driblar a dificuldade de distribuição, os jovens
empreendedores criaram em 2005 um segundo negócio

especializado na área, a MDEV. "Era uma das únicas em-
presas especializadas na distribuição de jogos com padrão
internacional. Deu tão certo que acabou comprada por
uma multinacional a cifras milionárias", conta Coelho.
O dinheiro da venda serviu para capitalizar a Palmsoft e
abrir uma nova divisão, a de criação de games para a web,
batizada de Palmsoft Play. Já são três jogos disponíveis
para download e cinco em fase de acabamento. O primeiro
acesso é gratuito e, se o usuário quiser jogar mais vezes,
precisa efetuar micropagamentos. Por R$ 1, por exemplo,
ele ganha mais uma vida. "Com esse processo, é possível
aumentar o faturamento e os investimentos em tecnolo-
gia, que hoje consomem 80% da receita" diz Coelho.

O empresário adianta que a idéia é transformar a Pal-
msoft Play em uma agregadora de desenvolvedores de
softwares para games digitais. "Entramos com a tecno-
logia e eles com a criação", observa. Desenvolver um jogo
competitivo exige tempo e dinheiro. Os games de



entretenimento, cuja vendagem gira em torno de 10 mil
a 40 mil cópias, levam entre três e seis meses para ser
concluídos; os jogos para celular, entre três meses e um
ano; os multiplayers e de tecnologia mais avançada, al-
guns anos. "Não é à toa que muita gente tropeça e perde
dinheiro quando trabalha sozinha", afirma Coelho.

Candidatos a formar parceria com a Palmsoft é que não
faltam. De acordo com os especialistas, muitos dos cria-
dores de games do país são autodidatas e dominam com
precisão os conceitos da alta tecnologia digital. Poucos,
porém, conseguem transformar suas criações em negó-
cios rentáveis. "Trata-se de um mercado de mão de obra
altamente qualificada, mas ainda com grandes dificuldades
para obter recursos e comercializar seus produtos, pois
muitos agem movidos mais pela paixão do que pela razão",
afirma Cristina Araújo, diretora do Instituto de Tecnologia
em Games T&T, do Rio de Janeiro. Para ampliar o número
de profissionais especializados no mercado e diminuir a
lacuna existente entre desenvolvimento e venda, as uni-
versidades estão investindo na criação de novos cursos
na área e o governo, em pólos tecnológicos — entre eles,
o de Florianópolis. "Além de infraestrutura e redução de
impostos, os integrantes dos pólos conseguem montar
uma rede de relacionamento comercial maior, o que cola-
bora muito para o fortalecimento dessa indústria no país"
afirma Onofre Santo Agostini, secretário de Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável de Santa Catarina.

Foi em busca de uma rede de relacionamentos mais
afinada e da troca de experiências com profissionais da
área que os empresários Antônio Vargas, 48 anos, e Ana
Beatriz Bahia, 33 anos, sócios da Casthalia, estúdio de
criação digital, passaram a integrar o Polo de Games de
Santa Catarina. Doutor em pintura pela Universidade de
Madri, Vargas trabalhou cinco anos na criação de um jogo
para computador que somasse entretenimento e cultura,
ou seja, que ensinasse arte de uma forma divertida. O
resultado foi o game A Mansão de Quelícia, único avali-
zado pelo MEC para ser adotado nas escolas brasileiras
e o pioneiro no gênero no país. Para torná-lo realidade,
eles contaram com a colaboração de profissionais espe-
cializados. "Não bastava entender de tecnologia, era pre-
ciso ter um diferencial estético", diz Vargas. Desenhado e

pintado artesanalmente com técnicas de aquarela, o game
só ganhou vida em virtude da parceria entre a empresa e
as universidades, que ajudaram a diminuir os custos de
produção. "O mais difícil hoje nesse mercado é conseguir
investimentos", afirma o empresário. O pioneirismo e a
alta qualidade do game ajudaram a empresa a ganhar a
concorrência para um novo projeto: o desenvolvimento
do Museu Virtual da Infância, em parceria com a Uni-
versidade do Extremo Sul de Santa Catarina.

DESEJO DESPERTADO

Além das parcerias, um bom caminho para divulgar o
produto e gerar demanda, na visão dos especialistas, é
a própria internet, com suas redes de relacionamento e
ilhas de interatividade. Foi investindo nessa mídia gra-
tuita, mais precisamente no You Tube, que o empresário
Dante De Patta, 33 anos, dono da Thunderworks Studios,
de Florianópolis, aguçou a curiosidade dos apreciadores
dos games de simulação. O Jet Thunder, que permite
ao usuário pilotar aviões que participaram de diversos
conflitos históricos, ainda nem foi lançado — a previsão
é que chegue ao mercado em 2010 — e já figura na lista
dos dez jogos mais esperados em 2008 e 2009, segundo
a revista especializada americana Computer&Videogames.
"A estimativa é que alcancemos uma vendagem superior
a 100 mil unidades no mundo", diz De Patta. Com o do-
mínio de avançadas técnicas de visualização de imagens
em tempo real, modelagem 3D e texturização adotadas
no Jet Thunder, a Thunderworks produziu um paco-
te de jogos para corporações (chamados advert games,
jogos que contêm publicidade em seu conteúdo) e está
prestes a lançar três games de entretenimento para a
web. "Os novos produtos deram origem a uma outra
empresa, a Reality Solution, uma desenvolvedora de
games e formadora de mão de obra especializada para
o setor" afirma Janon Berka, sócio de De Patta na nova
empreitada. Nessa nova indústria, surgem cada vez mais
oportunidades, tanto na área de desenvolvimento quanto
na de comercialização e divulgação dos jogos. Público
é que não falta: são nada menos do que 150 milhões de
jogadores em todo o mundo.
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