


O
timismo. Talvez seja esta
a palavra que traduza as
expectativas das desen-
volvedoras de jogos pa-

ra videogames no Brasil. O setor, que
não chega a empregar 600 pessoas no
país, como mostra um levantamen-
to feito pela Abragames (Associação
Brasileira das Desenvolvedoras de
Jogos Eletrônicos), movimentou R$
87,5 milhões só no ano passado. Um
bom resultado, se levarmos em conta
que apenas 42 empresas atuam neste
segmento no país.

A explicação para tamanho sucesso
está no mercado externo. Cerca de 43%
da produção nacional de softwares para
jogos é direcionada para a exportação.
Em geral, os compradores são opera-
doras de telefonia móvel e fabricantes
de celulares dos países da Europa e da
Ásia. A publicidade também é respon-
sável pelo crescimento de 31% que o
mercado de games teve no ano passa-
do, de acordo com a Abragames. Cada
vez mais o mercado publicitário está
descobrindo as vantagens dos adver-
games, jogos simples que promovem
uma marca ou produto, e que podem
servir para alimentar um canal de con-
tato com os consumidores por meio de
promoções pela internet.

Embora seja um mercado que ainda
empregue pouco, tantas possibilida-
des fazem do setor de games uma das
oportunidades de carreira mais pro-
missoras do momento no Brasil.

Cenário atual
De acordo com o diretor acadêmi-

co da Faculdade Módulo, especializa-
da em Tecnologia da Informação (TI),
Wagner Sanchez, o mercado global de
games para celular deve alcançar cerca
de US$ 6,4 bilhões em 2010, segundo
pesquisa realizada pela Screen Digest,
empresa britânica especializada em
análises de mercado. "É um mercado
em franca expansão e pouco explora-
do. Quando falamos de games, abor-
damos a indústria do entretenimento
que é a palavra de ordem no mundo
do futuro. Nove em cada dez especia-
listas admitem que o entretenimento
vai estar presente na maior parte das
atividades humanas nas próximas dé-
cadas", diz Sanchez.

E se entretenimento é a palavra do
momento, o diretor de operações da
Meantime, uma das mais importan-
tes produtoras de games do país, Ivan
Patriota, é um entusiasta do setor e gos-
ta de salientar que o mercado de jogos
eletrônicos já superou há muito o de bi-
lheterias de cinema no mundo. "É um
mercado que cresce e que tem muitas
possibilidades. E o Brasil tem empresas
que estão na crista da onda para ofere-
cer oportunidades nesta área", garante.

Instalada em Recife (PE), fo-
ra do principal eixo de TI do país, a
Meantime já desenvolve jogos para
cerca de 40 operadoras de celulares
em todo o mundo, além de adverga-
mes para diversas marcas.

Em agosto, a empresa foi visitada por
uma comissão de representantes do
BNDES interessada em conhecer mais
sobre esse mercado. "Vieram pedir pa-
ra que eu lhes apresentasse o mercado
de games. Ou seja, o governo já perce-
beu que tem muito a ganhar criando
incentivos neste setor", explica ele.

Incentivos que já saíram do papel.
Em maio deste ano, o Ministério da
Cultura lançou o BrGames 2009, um
edital voltado para o fomento ao de-
senvolvimento da indústria de jogos
eletrônicos no Brasil que distribuiu
10 prêmios para pessoas físicas e em-
presas desenvolverem projetos para a
produção de jogos nacionais. Ao todo,
o aporte foi de R$ l milhão.

"É pouco, se compararmos com a
Finlândia, um país de 6 milhões de
habitantes, que investe cerca de 6 mi-
lhões de euros por ano neste setor",
lembra Patriota.

Celeiro de talentos
Infelizmente, o mercado e as empre-

sas no Brasil ainda não estão prontos
para receber o número de profissionais
que deixam as universidades todos os
anos. Em sua maioria, as empresas
brasileiras são de pequeno porte - com
10 a 80 funcionários - e o número de
novas vagas cresce lentamente.

Mas os empresários do setor afir-
mam que o mercado externo está
sempre recrutando profissionais bra-
sileiros. "O jovem que estiver disposto



e se esforçar bastante tem chance de
conseguir uma vaga em grandes de-
senvolvedoras espalhadas pelo mun-
do", diz Fernando Chamis, dono da
Webcore Games.

Segundo ele, o Brasil já é reconheci-
do como um celeiro de talentos neste
setor e as empresas estrangeiras estão
cada vez mais abertas para conhecer
os projetos desenvolvidos por aqui. "A
dica, é que o profissional monte pe-
quenos protótipos de games ainda na
sua formação, para ter portfólio pa-
ra mostrar numa futura entrevista de
emprego", diz Chamis.

Ivan Patriota conta que em cin-
co anos de existência, a Meantime
já exportou 15 profissionais para
produtoras de games de países co-
mo Canadá, Austrália, Finlândia e
Argentina. "Temos hoje, ex-funcioná-
rios trabalhando em empresas como a
EletronicArts [segunda maior editora
de jogos do mundo] e em outras gran-
des empresas do exterior", diz.

Para especialistas e empresários
do setor, os profissionais brasileiros
são requisitados no exterior porque
as empresas do país já conseguiram
mostrar que possuem know how e ex-
pertise para criar jogos criativos e de
qualidade.

Mania de fazer
o que gosta
Aos 31 anos, Philip Sciangula Berick

Mangione é um gamemaníaco que já
na adolescência decidiu que faria da
sua paixão seu meio de ganhar a vi-
da. "Não passo um dia sem jogar, nem
que seja, em último caso, alguns mi-
nutinhos no celular", garante.

Formado em Ciência da Compu-
tação, Mangione é um dos game de-
signers da Webcore Games que, já na
faculdade começou a desenvolver grá-
ficos em 3D para criar seu portfólio.
"Desde o colégio, decidi que eu que-
ria ser game designer, o responsável
pela mecânica, jogabilidade, enredo e
envolvimento de um jogo. É o equiva-
lente a um diretor de um filme, mas na
área de jogos", conta.

Apesar de não produzir diretamen-
te jogos no estilo que gosta - é apai-
xonado por jogos em primeira pessoa
- Mangione diz que sua experiência
como jogador é imprescindível no seu
trabalho. "Os advergames estão ca-
da vez mais elaborados e com cara de
game de entretenimento. Todo o meu
repertório de jogabilidade e situações
dos milhares de jogos que já joguei
ficam em minha cabeça, ajudando
muito na elaboração dos meus novos
games", afirma.

Ele, que sempre acreditou que só
conseguiria emprego no exterior, diz
que trabalhar com games no Brasil
foi uma boa surpresa. E deixa a dica:
"Cada vez mais é rentável e interessan-
te, sim, trabalhar com games".
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