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Mercado de jogos pode crescer 28% no país este ano 
 
Depois de anos de dificuldades, o mercado brasileiro de videogame pode encontrar em 2010 o 
caminho do crescimento rápido e constante. Com a entrada oficial da Sony no setor, em 
novembro do ano passado, completou-se o pilar dos fabricantes de consoles de nova geração 
com presença oficial no país. Com isso, varejistas e editoras de jogos ganharam a confiança 
necessária para estabelecer de vez suas operações no Brasil.  
 
"Agora podemos começar", diz Dai Kudo, diretor de produtos para o mercado consumidor da 
Hudson, dona de jogos como o "Deca Sports", feito para o console Wii, da Nintendo. Kudo, que 
esteve no Brasil pela primeira vez em 2009 para pesquisar o mercado, voltou este ano para 
colocar em prática os planos da empresa.  
 
O primeiro passo foi contratar uma agência que será responsável pela promoção dos produtos 
no país. "Queremos mostrar nossos jogos o máximo que pudermos", diz Kudo. A próxima 
etapa prevê a contratação de uma assessoria de imprensa local. "Em três semanas teremos 
uma reunião no Japão para discutir outros detalhes da estratégia", diz o executivo. O Brasil é o 
segundo mercado mais importante da América Latina para jogos eletrônicos, atrás apenas do 
México, afirma Kudo.  
 
Nesta semana, a Hudson participou, em São Paulo, da feira Gameworld 2010, promovida pela 
Tambor Digital, editora especializada no setor de games. 
 
Segundo estimativa da International Development Group (IDG), consultoria especializada na 
área de videogames, o mercado brasileiro movimentou por volta de R$ 500 milhões entre 
jogos e consoles no ano passado. É uma fatia pequena considerando o mercado global, de 
mais de US$ 50 bilhões por ano, mas com uma perspectiva de crescimento interessante para 
as principais empresas do setor. 
 
Nas projeções da Warner Games, que iniciou suas atividades no Brasil em 2008, a venda de 
jogos crescerá 28% este ano e a de consoles, outros 30%. A empresa, que desde o começo do 
ano assumiu a distribuição dos jogos para consoles da americana Electronic Arts (EA), tem 50 
lançamentos planejados para os próximos meses.  
 
À frente do negócio de videogame estão dois executivos vindos da área de "home video" da 
Warner, responsável pela distribuição de filmes para o varejo e locadoras de todo o Brasil. 
"Queremos colocar toda a estrutura à disposição também dos games e oferecer ao varejo o 
conceito de 'one stop shop' de entretenimento", diz Rodrigo Drysdale, diretor de marketing 
para a América Latina da Warner Games. A ideia é que os varejistas aproveitem o 
relacionamento para comprar os jogos diretamente da Warner e não de importadores. 
 
Para seduzir o mercado, a empresa está apostando não só em sua estrutura e força comercial, 
mas também na tradução de jogos para o português e na produção local de alguns títulos, o 
que ajuda a reduzir o preço. "Acreditamos muito no mercado brasileiro", diz Cleyton Oliveira, 
gerente de vendas para a América Latina da Warner Games. 
 
A Sony, que em novembro do ano passado trouxe oficialmente a marca PlayStation para o 
Brasil, depois de 15 anos no mercado videogames, também quer usar sua presença no país 
para impulsionar as vendas de jogos do seu console. "Por enquanto só estamos distribuindo as 
criações da própria Sony, mas o objetivo é atrais outros grandes desenvolvedores", diz 
Anderson Gracias, responsável pela divisão de PlayStation na Sony. 
 
O primeiro grande lançamento da companhia ocorreu no dia 20 de março. De acordo com 
Gracias, em apenas 10 dias o jogo God of War 3 vendeu 30 mil unidades, resultado do esforço 
promocional feito pela empresa, que envolveu ações para gerar expectativa nos jogadores e 



eventos em lojas especializadas no dia que o jogo chegou ao mercado. "O varejo queria muito 
esse apoio", diz Gracias.  
 
Além dos jogos, a Sony também está trabalhando intensamente para promover seus consoles 
no mercado. O PlayStation 2, console com a maior base instalada no Brasil, segundo a IDG, 
passou a ser oferecido oficialmente no mercado brasileiro em novembro. Segundo Gracias, a 
expectativa é de que seu sucessor, o PlayStation 3, desembarque em maio. "[Como tem 
conexão Wi-Fi embutida] o console precisava passar por certificação da Agência Nacional das 
Telecomunicações (Anatel). Isso já foi feito", diz.  
 
Por conta da alta carga tributária, o PlayStation 3 terá, no Brasil, uma distorção de preço. 
Vendido a US$ 299 pela Sony no exterior, o console é considerado o tocador de Blu-ray - os 
discos em alta definição que estão substituindo os DVDs - mais barato no mercado 
internacional. A expectativa, porém, é de que ele não chegará ao país por menos de R$ 1 mil, 
bem acima dos demais tocadores de Blu-ray. A diferença se deve ao fato de que como 
também é um console, o equipamento tem uma tributação mais alta. "Queríamos que o preço 
fosse menor, mas isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo", diz Gracias. 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1,2,3 e 4 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


