
Segundo o NPD Group (órgão de pesquisas de 
mercado dos Estados Unidos), a indústria de 
games faturou US$ 21,4 bilhões em 2008, US$ 
19,7 bi em 2009 e US$ 18,6 bi em 2010. Qual o 
motivo dessa queda? 
Esses dados não se referem ao faturamento da 
indústria como um todo, mas sim a gastos com 
hardwares, softwares e acessórios. O total chega 
hoje na casa dos US$ 60 bilhões. Existem diversas 
formas de mapear a receita do mercado de games, 
e o mais completo inclui desde a venda de conso
les e games, até as revistas especializadas na área. 
Quanto à queda nesse dado do NPD, deve-se ainda 
a reflexos da crise econômica. Os países que lide
ram o mercado de games mundial são justamente 
aqueles mais atingidos pela crise, 

Quais seriam esses países? 
Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Ja
pão, Canadá e Coreia do Sul. 

Quais são os games de maior faturamento 
hoje? No ano passado tinha circulado a notícia 
de que o Guitar Hero 3 tinha batido o recorde 
de faturamento da indústria de games. 
Esse é um dado interessante. Guitar Hero 3 pode 
até ser o mais vendido da história, mas isso é muito 
relativo, Hoje as indústrias estão dando muita rele
vância para o faturamento que o game conquista 
nas primeiras 24 horas de seu lançamento, que é 
um dado mais rápido. E nesse quesito, o recorde é 
do jogo Call ofDuty: Modem Warfare 2, que atingiu 
a marca de US$ 400 milhões em um dia. Existe uma 
grande diferença na venda das primeiras 24 horas e 
na venda total, que demora cerca de dois anos para 
ser computada. É que a primeira, além de ser rápi
da, mostra o interesse do público pelo jogo, aqueles 
fãs que formam fila antes da loja abrir. Já a venda 
total pode ser beneficiada também por ações de 
marketing mais fortes, investimentos em outras áre
as. Outros setores também já adotam essa medida. 



No cinema, o recorde recente é de 
Lua Nova, que ultrapassou os US$ 72 
milhões. E em livros, Harry Porter e 
as Relíquias da Morte, que chegou a 
US$ 220 milhões. Repare que o game 
superou ambos. 

Aliás, há tempos que a indústria 
de games fatura mais do que a do 
cinema. E hoje vemos o cinema 
utilizando cada vez mais a tec
nologia, algo que já está inserido 
nos games. Pode-se dizer que os 
games influenciam outros setores 
do entretenimento? 
Creio que sim. Vários jogos são li
cenças de filmes famosos, mas temos 
também o contrário, como Tomb Rai-
der e Mortal Kombat. O cinema tem 
uma grande preocupação de atrair 
um público mais jovem. E esse pú
blico é ligado em games. Hoje, no 
que diz respeito a uma superprodu
ção, faz muito mais sentido fazer um 
filme sobre um game de sucesso do 
que sobre um livro russo do século 
19. Fora isso, existe uma sinergia mui
to grande e cada vez mais visível ao 
público por conta de uma forte razão 
econômica, que é o ciclo de inves
timento em marketing. Um livro de 
muito sucesso mundial, como Harry 
Porter, faz todo sentido que vire um 
filme, Desde que George Lucas apro
veitou o sucesso de Star Wars para 
vender bonequinhos e faturar com ou
tros licenciamentos, isso é algo que 
se tornou irreversível na indústria do 
entretenimento. Quando você investe 
na divulgação de uma propriedade 
intelectual, passa também a divulgar 
toda uma gama de produtos. E isso 
também ocorre com os games. Aliás, 
estamos vivendo em uma "gamefica-
ção" da sociedade. 

Em que sentido? 
Vários setores usam características 
do mundo dos games. Fabricantes 



passem de algumas atividades físicas. E um dia, 
passeando em um shopping, reparou que existia 
uma fila enorme de crianças e adolescentes para 
jogar o Dance Dance Revolution (jogo em que as 
pessoas dançam em cima de uma base, sendo 
que seus movimentos são indicados pelo game), 
também muito comum aqui no Brasil. E que muitas 
delas saíam suadas do jogo e bebiam água depois. 
Ele percebeu que aquilo era uma atividade física, 
e convenceu o diretor da escola a comprar uma 
máquina para ser usada nas aulas de educação fí
sica. O Guitar Hero e o RockBand estão mudando 
o comportamento musical de muitos jovens, e au
mentou o número de alunos em escolas de guitarra 
e bateria. Desde que o Wii, da Nintendo, lançou 

jogos de futebol ou lutas, por exemplo, é que acei
tavam dois competidores ao mesmo tempo. Depois 
começaram a fazer jogos para duas pessoas. Com 
o tempo, a ideia de jogar com outras pessoas foi 
potencializada pela internet. Esse fenômeno, no 
início, estava restrito a jogos de PC, já que os con
soles não estavam ligados à rede. Hoje todos os 
consoles - Wii, PlayStation e Xbox - têm suas pró
prias redes, e quando você interage em um jogo 
pelo console não significa que está jogando contra 
um amigo seu. Porém, quando seu amigo ligar o 
videogame dele, poderá saber contra quem você 
jogou, quando, como foi seu desempenho e, de
pendendo do jogo, se interferiu de alguma forma 
no ambiente dele. Mesmo as redes sociais têm 

seus próprios jogos. Hoje 
em dia, 50% dos acessos 
ao Facebook são feitos 
com o objetivo de jogar. 
Um levantamento recente 
feito nos Estados Unidos 
mostrou que o uso da in
ternet para jogos ultrapas
sou o. uso de e-mails, só 
perdendo para o acesso 
às redes sociais. Sendo 
que, como eu disse, boa 
parte desses que entram 
nas redes são para jogar. 

o Wiimote, o controle que capta o movimento das 
pessoas, ele mudou a maneira dos usuários inte
ragirem com os jogos. Ele não senta mais no sofá 
- fica em pé, luta boxe, joga tênis, boliche, tudo 
como se estivesse vivenciando o game. A Sony, 
com o PlayStation, e a Microsoft, com o Xbox, tam
bém correram atrás, e lançaram o Move e o Kinect, 
respectivamente, sendo que o sistema da Micro
soft nem precisa de controle, pois ele usa sua ima
gem para reconhecer os movimentos. 

Então hoje a grande aposta dos games é em 
movimentos e jogos 3D... 
O 3D não é mais uma aposta. Existe há tempos, 
ainda não foi descartado, mas não é nenhuma novi
dade. Hoje a grande aposta, além dos movimentos, 
é o uso das redes sociais. Até um tempo atrás os 
jogos eram todos single player. Um ou outro, como 

Mas há diferenças do 
público que joga nos consoles e nas redes so
ciais, não? Pois o acesso à internet se populari
zou, ao contrário do preço do console. 
Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
você compra um console por cerca de US$ 200. 
O que existe de diferente entre os consoles e as 
redes sociais é a forma como as pessoas usam. O 
computador é uma atividade mais solitária, mes
mo que você esteja jogando em rede. Já o con
sole costuma ficar na sala da casa, e você joga 
acompanhado de amigos e familiares. Outra di
ferença - jogos de estratégia fazem mais sucesso 
em PC. Já de plataforma, como Mario Bros, em 
consoles. Os jogos de redes sociais também são 
mais simples do ponto de vista tecnológico. Já os 
jogos de console são superproduções, que cus
taram dezenas de milhões de dólares para serem 
desenvolvidos. 



Há números concretos sobre o mercado 
brasileiro? 
Não temos ainda números confiáveis. A formaliza
ção do mercado ainda está pouco desenvolvida, 
A venda de consoles no Brasil é demandada pelo 
mercado cinza. Ninguém quer pagar quase R$ 2 
mil em um videogame aqui no Brasil, enquanto nos 
Estados Unidos sai por US$ 200. Então ou a pessoa 
traz de viagem, ou manda alguém trazer, ou mes
mo compra de algum contrabandista, Uma forma 
rápida de perceber isso é na comunicação. Aqui 
quase não vemos publicidade do mercado de ga
mes, a não ser em sites de vendas. Nos principais 
países para o nosso setor, muitos games inves
tem 70% de sua verba total em marketing, igual às 
grandes produções de Hollywood. Mas isso varia. 
Dependendo do jogo, o modelo de negócios é to
talmente diferente. Quem faz um jogo para iPhone, 
por exemplo, não precisa 
investir tanto em marketing, 
já que a própria Apple irá 
divulgá-lo para os usuários 
de seu aparelho. 

existem dados recentes de que 81% dos brasilei
ros não pagam pelos jogos. Eles pegam no celular, 
emprestam de amigos ou partem para a pirataria 
na internet, Assim como ocorre com o mercado fo
nográfico, há sites que disponibilizam downloads 
ilegais de games na internet, E o Brasil ainda tem 
outro problema, que é no varejo. Aqui, o mesmo 
vendedor que vai vender um game para você, tam
bém vai vender iogurte para outra pessoa. Em ou
tros países, os vendedores de jogos são gamers. 
Falta um varejo especializado. 

De que forma a Abragames está contribuindo 
para combater esses problemas? 
A Abragames atua em várias frentes de batalha. Re
presentamos as empresas que desenvolvem jogos 
no Brasil, e por isso nosso objetivo é fazer esse mer
cado acontecer. E junto com entidades de outros 

Essa é a única barreira 
para o mercado de ga
mes do Brasil deixar de 
ser incipiente? 
Pode não ser a única, mas 
é a principal. Enquanto a 
tributação do País continuar 
sendo a maior do mundo, 
dificilmente vamos conse
guir avançar muito nessa 
questão. E não é só o nosso 
mercado que sofre com isso. Compare o preço de 
um automóvel aqui e nos EUA ou Europa. O nosso é 
muito mais caro. O brasileiro ganha salário em sete 
meses do ano. Nos outros cinco ele paga impostos. 

A pirataria também atrapalha? 
Demais, Mas daí eu volto a insistir - ela só tem 
importância por causa da questão tributária. Se 
um jogo vendido no camelô sai a R$ 15, enquan
to o mesmo jogo na loja está R$ 200, onde você 
acha que a pessoa irá comprar? Duzentos reais, 
um pouco mais, deveria ser o preço do console, 
não de um jogo. Mesmo pessoas de classes mais 
altas costumam comprar em camelôs. Fora que 

setores, por causa da tributação e outros proble
mas, nossas iniciativas sempre se esforçaram em 
sensibilizar o governo a respeito dessas dificulda
des. Em outros países, como Canadá e Austrália, os 
governos investem na indústria de jogos. Pois é um 
mercado que contrata mão de obra qualificada, é 
ecologicamente correto, tem uma enorme relevân
cia econômica e possui um componente tecnoló
gico forte, que inclusive alavanca a tecnologia do 
país em outras áreas. Até na Coreia do Sul o go
verno conseguiu fazer do país uma potência nesse 
mercado. Um jogador profissional de games de lá, 
por exemplo, é dispensado do serviço militar, como 
ocorre em qualquer outro esporte. 
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