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Uma recessão mundial não é o melhor momento para lançar um console de videogames. A 
iSuppli, uma firma de pesquisas de mercado, prevê que as vendas unitárias de consoles de 
videogames crescerá apenas 1,4% em todo o mundo neste ano, para 56,1 milhões de 
unidades o menor crescimento em anos e então cairá em 2010. Além disso, o setor, que 
movimenta US$ 50 bilhões, é dominado por um trio de gigantes preparadas para esmagar 
qualquer estreante. 
 
A Qualcomm, fabricante de chips para telefones celulares, e a recém-criada Zeebo não 
parecem preocupadas. As duas companhias de San Diego, nos EUA, acreditam haver grande 
demanda reprimida em mercados emergentes para algo novo: um console para as salas de 
estar capaz de baixar jogos por meio de redes rápidas de telefones celulares 3G. As duas 
companhias lançaram exatamente tal aparelho denominado Zeebo no início de junho, no Rio 
de Janeiro. 
 
As parceiras têm como alvo um grupo que os marqueteiros apelidam de o "próximo bilhão". 
Esses consumidores vivem em países em desenvolvimento, têm rendas crescentes e poupança 
moderada, e gastam, coletivamente, US$ 1 trilhão por ano. Um estudo do Boston Consulting 
Group estima que 34 milhões dos 53 milhões de domicílios brasileiros pertencem a essa 
categoria, ao passo que a Índia tem perto de 90 milhões de domicílios nessa classe média 
nascente. 
 
A Qualcomm tem mais em jogo do que os diversos milhões de dólares que investiu na Zeebo 
no início de 2008. A companhia criou a tecnologia CDMA para celulares. Mas, recentemente, 
concorrentes têm ganho participação de mercado, e os fabricantes de celulares vêm 
pressionando a Qualcomm a reduzir os royalties que cobra de outras firmas para permitir que 
usem sua tecnologia patenteada. A maior chance de crescimento para a companhia está em 
aplicar sua tecnologia sem fio a aparelhos como o Zeebo e outros dispositivos eletrônicos 
domésticos. 
 
A Zeebo planeja iniciar a venda de suas máquinas em todo o Brasil em setembro, no México a 
partir de outubro e em outros países latino-americanos e na Índia em algum momento no 
próximo ano. China e Rússia poderão vir posteriormente. "Ficaremos satisfeitos com a venda 
de centenas de milhares de unidades neste ano e milhões no ano que vem", disse John Rizzo, 
executivo-chefe da Zeebo. Isso parece ambicioso. Até agora, nenhuma companhia no setor de 
videogames conseguiu vender um número de máquinas próximo dessa meta em mercados 
emergentes. Embora a Sony, a Microsoft e a Nintendo coloquem anualmente milhões de 
unidades nos mercados americano, japonês e europeu, as vendas atingem apenas dezenas de 
milhares de unidades no restante do mundo. Além disso, custando US$ 240, a máquina parece 
cara demais para a maior parte de seu mercado alvo. 
 
Na realidade, o Zeebo é relativamente barato. Embora nos EUA os consumidores possam 
comprar um console Xbox 360 novo por US$ 300, o produto da Microsoft pode custar até US$ 
1 mil no Brasil, após as tarifas de importação (consoles pirateados custam em torno de US$ 
250). Essas tarifas não são aplicáveis ao Zeebo porque o console é fabricado no próprio país. E 
para tornar seus aparelhos mais baratos, a Qualcomm e a Zeebo oferecem planos de 
prestações mensais. 
 
Os jogos custam aproximadamente US$ 10 e podem ser baixados apenas da loja da Zeebo na 
internet, num esquema similar à maneira de obter programas na App Store, da Apple. "O 
iPhone foi nosso modelo", diz Reinaldo Normand, vice-presidente de desenvolvimento, que 
fundou a Zeebo após ter trabalhado na Tectoy, uma companhia de jogos brasileira. 
 
O Zeebo também oferece conectividade sem fio à internet onde poucas residências dispõem 
das linhas de banda larga necessárias para a maioria dos downloads. A tecnologia do Zeebo 
tem outro ponto a seu favor: os arquivos baixados vêm com uma trava digital que impede os 
usuários de copiar e compartilhar jogos, uma prática que é um grande problema para as 



companhias desenvolvedoras de jogos nos países em desenvolvimento. "O Zeebo poderá ser 
bem recebido como alternativa ótima e barata", diz Pamela Tufegdzic, analista da iSuppli para 
o mercado de jogos. 
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