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Com foco em jovens, mercado de 'games' cresce no Brasil e atrai publicidade. Sony inicia 
operação oficial com Playstation 
 
De olho nas gerações que crescem em frente ao computador, gravadoras, clubes de futebol e 
empresas de diferentes setores como os de telefonia, beleza e financeiro apostam cada vez 
mais no entretenimento digital. A estratégia envolve a criação de jogos para sites, redes 
sociais e celulares. É assim que, apesar da crise, a indústria de games deve fechar o ano com 
alta de 15%, com faturamento superior a R$ 100 bilhões. 
 
Na internet, com a febre dos jogos on-line, as empresas constataram o reflexo da crise: com o 
corte de gastos fora de casa, houve um avanço de 15% no número de usuários e de 35% no 
tempo de permanência em frente ao monitor. No comércio, apesar de a pirataria prejudicar as 
vendas, estima-se que o varejo chegue ao fim do ano com receitas de US$ 356 milhões, alta 
de 9,2% em relação ao ano passado, diz a PricewaterhouseCoopers. 
 
Para não perder espaço no mercado, a Sony começa esta semana a vender diretamente o 
Playstation 2 e os jogos para o console (aparelho). Será a primeira vez que a companhia 
venderá seus produtos no país. Hoje, os itens são comercializados em importadoras 
autorizadas. 
 
Os aparelhos e as fitas terão uma redução de 30% nos preços. Os jogos são produzidos no 
país, mas os consoles vêm do México. O manual será em português, já que o Ministério Público 
tem de atribuir uma faixa etária para cada título. O Playstation 3 só em 2010 — diz uma fonte 
envolvida no lançamento. 
 
Microsoft baixou o preço de seus produtos no país A Microsoft, por exemplo, que desde 2006 
vende seu Xbox 360, diz que a receita no país este ano está em alta. Para estimular ainda 
mais os negócios, a companhia baixou os preços dos aparelhos em 25% este ano. Segundo 
Milton Beck, diretor de divisão de entretenimento e varejo da empresa, “um jogo hoje é uma 
verdadeira produção”. 
 
Para Vinícius Pereira, professor de pós-graduação em comunicação da Uerj e diretor do 
Laboratório PAN Media LAB ESPM, as novas gerações não sabem viver sem essa forma de 
consumo. Por isso, esse mercado só tende a crescer. A aposta mais recente, diz ele, pode ser 
vista nos leitores digitais, como o Kindle, da Amazon.com. 
 
Hoje, a indústria global do videogame é maior que a do cinema. O brasileiro se identifica com 
a cultura digital, pois ela é parecida com a cultura oral, cheia de símbolos e gestos, como os 
games — diz Pereira. 
 
As crianças são prova disso. 
 
Aos 6 anos, Maria Eduarda da Costa gosta de jogar com seu DS, console da Nintendo. Ela é do 
tipo que troca as fitas com os colegas da escola. Os jogos da Xuxa são os seus favoritos. 
 
São muitas influências. Na escola, há informática. As editoras lançam coleções com jogos para 
a internet. Não se pode proibir, mas há regras — afirma a mãe, Kátia Regina da Costa. 
 
Na internet, os jogos on-line impressionam. Gilberto Akisino, diretor da Gamemaxx, que 
oferece o jogo Cabal, revela que, com a crise no início do ano, houve alta de 15% no número 
de jogadores. 
 
Atualmente, são quase 80 mil usuários por mês: O tempo de permanência subiu 35% só este 
ano. 
 



As pessoas estão saindo menos e se dedicando ao entretenimento digital em casa. Há os que 
ficam até 12 horas por dia. Vamos lançar o jogo da Hello Kitty. 
 
Pedro Ribeiro, de 3 anos, começou a usar o computador há quase um ano. Após o jantar, a 
mãe permite brincadeiras na internet por até 20 minutos, quando o despertador toca, e ele 
parte para outras diversões, como massinha e carrinhos: Acabou, acabou. Aí, é hora de ir com 
o mouse no “x” para sair da internet — resume o rapaz, que já tem o site de jogos de sua 
preferência, o endereço para ver os personagens dos desenhos e se diverte assistindo a vídeos 
no YouTube. 
 
Os jogos no celular também ficam atrás. Segundo João Marcos Oliveira, gerente da Tectoy 
mobile, empresa que cria games para os aparelhos móveis, a procura é crescente. Ele cita o 
jogo desenvolvido com base no novo CD da cantora Pitty, da gravadora Deckdisc, e as 
parcerias feitas com o Corinthias e o São Paulo Futebol Clube. Hoje, já são 80 jogos. 
 
É a melhor forma de se comunicar e interagir com jovens. 
 
Temos ainda a união com a Disney, na qual oferecemos games de desenhos e do grupo 
musical 
Jonas Brothers — diz Oliveira, lembrando que o faturamento vai crescer 20%. 
 
Esse crescimento desperta o interesse dos anunciantes. Os desodorantes Axe e Rexona já 
desenvolveram jogos para atrair o público jovem. Daniel Coquieri, diretor da O2 Games, 
empresa que criou o “Gamegol”, com 500 mil usuários, lembra que empresas como Santander, 
Sky e Peugeot bancam as partidas: Ainda há uma loja de venda de artigos esportivos. Agora, 
vamos criar um jogo para um banco devido à Copa do Mundo de 2010. Além disso, estamos 
criando jogos para as redes sociais. 
 
Filho dos fundadores da casa de tecidos Khalil, Marcos é sócio da UZ Games, rede de varejo 
com 23 lojas e 13 mil clientes ativos. Para ele, o brasileiro tem um consumo fiel: O giro 
mensal é de 3,8 mil títulos. No início do ano, houve uma redução no número de novos títulos. 
 
Mas, agora, o mercado 
 
já se normalizou e há 200 lançamentos por semana. 
 
Porém, as vendas físicas já dividem espaço com a distribuição digital de títulos, através de 
downloads, dificultando a pirataria. 
 
A Tectoy Digital vende o aparelho Zeebo desde julho no Rio. Através do console, o usuário 
baixa o jogo através de uma operadora de telefonia móvel. 
 
Os jogos saem a R$ 20 e R$ 30 (no mercado formal, as fitas custam entre R$ 159 e R$ 300). 
 
Haverá uma migração para o mundo digital — diz André Penha, diretor da empresa. 
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