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O grande interesse dos internautas pelos jogos sociais, que funcionam dentro de redes como 
Orkut, Facebook e MySpace tem gerado discussões sobre o futuro da indústria de games. 
 
Com gráficos nada detalhistas e enredos simples, eles são um contraponto aos investimentos 
milionários dos desenvolvedores de títulos como "Halo" e "God of War". Além disso, como são 
jogados pela internet, não embutem custos de distribuição. Seria então, o fim da indústria 
como ela existiu até hoje? 
 
Para a Level Up Games, empresa que está à frente de jogos famosos de computador como 
"Ragnarok" e "Grand Chase", o crescimento dos jogos sociais não irá mexer com seus 
produtos. 
 
Para disseminar seus títulos, a Level Up distribui CDs em revistas e oferece o download 
gratuito do programa em seu site. Diferente dos jogos sociais, seus games exigem que o 
usuário tenha um programa instalado em sua máquina para poder jogar. 
 
O menor aplicativo da Level Up tem 200 Mbytes. O arquivo mais pesado chega a 2,5GBytes. 
Considerando que a velocidade de internet no Brasil ainda não é das melhores, trata-se de um 
desafio para a companhia. "Isso é, de certa forma, um obstáculo que temos de vencer, mas o 
usuário do nossos jogos realmente está em busca de um produto mais sofisticado, a proposta 
é bem diferente", diz Júlio Vieitez, diretor geral da Level Up. 
 
Embora com propostas diferentes, os games on-line e os sociais têm usado o mesmo caminho 
para gerar lucro: ambos vendem recursos extras para o usuário. 
 
De alguma forma, comenta Vieitez, os games on-line também se transformaram em um tipo 
de rede social. "O jogador cria um personagem dele dentro do jogo. Ali ele conhece pessoas, 
discute suas estratégias. Há fóruns de discussão abertos dentro dos jogos." 
 
Para manter oito jogos 24 horas no ar, a Level Up conta com uma equipe de 100 funcionários 
e um centro de dados equipado com 300 servidores (computadores de grande porte). Ao todo, 
seus título somam atualmente 1,2 milhão de usuários ativos, pessoas que acessaram seus 
gamos nos últimos dias. Em 2008, eram 800 mil pessoas. "Neste ano, nossa meta é chegar a 
1,6 milhão de usuários", diz Vieitez. 
 
As redes sociais, segundo Vieitez, terão um papel fundamental neste crescimento, mas não 
como plataforma de jogos. "Para nós, as redes sociais são uma forma excelente de 
relacionamento. Temos nossas comunidades no Orkut, no Facebook e no Myspace e usamos 
esses espaços como mídia".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


