
Microsoft pode fabricar Xbox no Brasil 
Cibelle Bouças e Moacir Drska  
 
Projeto para produzir console de jogos eletrônicos seria desenvolvido na Zona Franca de 
Manaus. 
 
O mercado brasileiro de videogame, que nos últimos 15 anos viveu dependente de 
importações, está prestes a mudar. No início da semana, o ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Aloizio Mercadante, disse que o governo federal pretende anunciar até o fim 
do mês a instalação de uma fábrica de games na Zona Franca de Manaus (AM).  
 
Tudo indica que o anúncio em questão será a produção local do Xbox, da Microsoft. Pessoas 
próximas à companhia confirmaram o início da fabricação do console no Brasil, em um projeto 
que pode ser oficializado nas próximas semanas e envolve o governo federal. Entre os estúdios 
que criam jogos no Brasil, também são crescentes os comentários sobre o movimento da 
Microsoft. Procurada, a companhia não quis falar sobre o assunto.  
 
Contatadas pelo Valor, Sony e Nintendo, as outras duas gigantes que dominam o setor e que 
poderiam estar no centro do anúncio, também não fizeram comentários sobre a possibilidade 
de produção local de seus consoles, o PlayStation e o Wii. A Nintendo enviou um comunicado 
segundo o qual "enquanto avalia constantemente novos métodos e oportunidades de expandir 
a audiência de seus produtos, não revela ou discute detalhes de planos presentes ou futuros 
de seus negócios".  
 
Conforme apurou o Valor, a Zona Franca de Manaus aprovou dois grandes projetos de 
fabricação de consoles neste ano. As iniciativas envolvem duas companhias especializadas na 
manufatura de equipamentos para terceiros.  
 
A Masa da Amazônia, empresa do grupo Flextronics - que mantém contrato internacional com 
a Microsoft para produzir o Xbox - responde por um dos projetos, que prevê um aporte de R$ 
150,3 milhões em três anos. O valor inclui a instalação das linhas de montagem, contratação 
de 100 funcionários diretos, além da importação de componentes para produzir os consoles. A 
fábrica que a companhia mantém atualmente em Manaus emprega 1093 pessoas, de forma 
direta e indireta.  
 
Do total de investimentos previstos no projeto, R$ 41,18 milhões seriam recursos próprios e o 
restante dos aportes seriam feitos com recursos de terceiros. Para o primeiro ano, o 
investimento esperado é de R$ 58,7 milhões. A produção estimada para a fábrica é de 360 mil 
consoles no primeiro ano de operação, 960 mil no segundo ano e 1,15 milhão no terceiro ano. 
O Valor não encontrou um porta-voz da Flextronics para se pronunciar sobre a iniciativa.  
 
Outro projeto para a produção de consoles de games aprovado na Zona Franca de Manaus é 
da Foxconn, que ganhou destaque no Brasil devido ao plano para produzir equipamentos da 
Apple no país. A empresa de Taiwan possui contrato no exterior para a fabricação dos jogos da 
Nintendo, incluindo os consoles Wii.  
 
A iniciativa da Foxconn prevê um investimento de R$ 60,8 milhões no prazo de três anos, com 
aporte no primeiro ano de R$ 43,62 milhões. Está prevista a incorporação de 132 pessoas à 
fábrica da companhia em Manaus, que já emprega 303 funcionários. Para o primeiro ano, a 
estimativa é de produzir 370,8 mil consoles, volume que pode ser elevado para 372,9 mil e 
447,5 mil no segundo e terceiro anos, respectivamente. Procurada, a Foxconn informou, por 
meio de sua assessoria de imprensa, que não falaria sobre o assunto.  
 
A produção local de consoles das grandes companhias é um dos últimos fatores necessários 
para que o mercado brasileiro de games possa ganhar força e integrar, de fato, uma indústria 
que vai movimentar globalmente US$ 74 bilhões em 2011, segundo estudo da empresa de 
pesquisas Gartner.  
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O Brasil não conta com números precisos sobre a venda de jogos e consoles. As projeções de 
receita no país variam de R$ 300 milhões a R$ 1,1 bilhão por ano.  
 
Atualmente, os três principais fabricantes mundiais vendem todos os seus equipamentos e 
jogos oficialmente no Brasil. Os principais estúdios de criação de jogos estão investindo em 
operações locais, enquanto varejistas vêm reforçando seu interesse no segmento. Ao mesmo 
tempo, o governo tem indicado que pode adotar medidas para impulsionar o setor, como a 
redução, ainda em estudo, da desoneração de impostos de jogos eletrônicos.  
 
Segundo Fred Vasconcelos, presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 
Eletrônicos (Abragames), a percepção é de que as ações do governo visam estimular toda a 
cadeia, começando nos grandes fabricantes, mas se estendendo a todo o setor. 
 
 
Tóquio consagra jogos destinados a smartphones 
 
O estande da Sony, que participa há anos da Tokyo Game Show, enfrenta a rivalidade de 
companhias pouco conhecidas, como a Gree, de games para celular. 
  
Os jogos sociais disputados em smartphones estão concentrando as atenções na feira de 
videogame de Tóquio deste ano, alardeando novas maneiras de se ganhar dinheiro ao vender 
"bens virtuais", em vez dos caros consoles e pacotes de softwares. 
  
A Gree, que administra um serviço de redes sociais e foi criada há apenas sete anos, na sala 
de estar de seu fundador, foi a grande sensação da Tokyo Game Show, com seu primeiro 
estande em uma exposição. A feira fez uma pré-estreia para a imprensa, ontem, antes da 
abertura oficial ao público, prevista para o fim de semana no Makurai Messe Hall do bairro de 
Chiba, em Tóquio. 
  
O estrelato da Gree enfatiza a chegada dos chamados "jogos sociais", voltados aos usuários 
casuais que usam smartphones e tablets como passatempo, em vez dos consoles de 
videogame, com seus controles, representações visuais e enredos sofisticados. 
  
Para a Gree, os jogos móveis são uma função adicional de seu serviço de redes sociais, 
parecida com aqueles que já são comuns nos Estados Unidos e em outros países, com o 
Facebook e o Twitter, embora esses redes não se concentrem tanto nos jogos. 
  
Yoshikazu Tanaka, de 34 anos, fundador e executivo-chefe da Gree, diz que seu modelo de 
negócios, que visa atrair um grande número de usuários, é parecido com o de setores como os 
de computadores, moda rápida e carros, nos quais os preços vêm caindo rapidamente apesar 
da alta qualidade. 
  
Ele diz que está seriamente determinado a ampliar os negócios no mercado internacional, 
visando alcançar 1 bilhão de usuários nos próximos anos. A Gree já conquistou 140 milhões de 
usuários no mundo e abriu escritórios fora do Japão, incluindo San Francisco e Londres. 
  
Serkan Toto, um consultor das áreas de telefonia móvel e jogos, diz que o modelo de negócios 
muito bem-sucedido da Gree, que fez de Tanaka um bilionário, é diferente do empregado pelos 
fabricantes de videogames, uma vez que nele os jogos são distribuídos gratuitamente e 
nenhuma máquina cara é vendida. 
  
Entretanto, uma vez que os usuários transformam-se em fãs dos jogos, alguns deles pagam 
por "itens" virtuais especiais, como roupas de qualidade e animais de estimação, 
proporcionando lucros para a Gree, graças ao número enorme de usuários. 
  
Toto diz que o sucesso da Gree na feira deste ano é eloquente, um sinal de sua ambição em 
crescer globalmente. "Foi uma demonstração de poder: 'Nós somos o futuro. Nós temos o 
dinheiro", disse ele. A Gree, afirmou, conseguiu atingir um público mais velho que os 
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adolescentes, normalmente associados aos videogames. "Os jogos sociais são uma maneira de 
atingir novos públicos". 
  
Um dos maiores da Tokyo Game Show, o estande da Gree atraía, ontem, tanta gente quanto o 
da Sony, que participa da feira todos os anos e está exibindo seu novo console portátil, o 
PlayStation Vita. A previsão é que as vendas do equipamento tenham início em 17 de 
dezembro no Japão e no começo do ano que vem nos Estados Unidos e na Europa. 
  
No Japão, o PlayStation Vita terá neste fim de ano um confronto direto com o DS3, console 
portátil da Nintendo que oferece imagens em terceira dimensão e dispensa o uso de óculos 
especiais. 
  
Em apresentações feitas no início da semana, executivos da Nintendo e da Sony 
demonstraram preocupação em manter o crescimento do negócio de jogos, talvez por causa 
da competição de aparelhos como os smartphones, a especialidade da Gree. 
  
A mudança para os smartphones também está afetando os fabricantes de softwares para 
jogos. "A própria rede é a nova plataforma", diz Yoichi Wada, presidente da fabricante 
japonesa de softwares para jogos Square Enix. "Os desenvolvedores de jogos precisam ter em 
mente que os games estão se espalhando para os usuários casuais, o que inclui novatos." 
  
Mas a vantagem de oferecer jogos em celulares é simples: quase todo mundo nos países 
industrializados tem um telefone celular, e como mais países entram para esse grupo, as 
populações dessas nações também estão comprando mais celulares. 
  
Tanaka diz que o advento dos jogos sociais mudou o setor porque as pessoas estão sempre 
conectadas a redes com os smartphones e tablets como o iPad, e não vão necessariamente 
abrir mão disso para investir centenas de dólares em um console de videogame. 
  
Takashi Sensui, gerente-geral da Microsoft Japan, diz que a companhia americana vê os jogos 
sociais como uma oportunidade de crescimento, uma vez que a companhia é forte em games 
para celulares e computadores, além dos jogos para seu console de videogame Xbox 360. 
  
Os tipos de computador que as pessoas vão querer usar dependem puramente de onde elas 
estarão, se em movimento ou em casa, diz ele. "Você pode usar a plataforma da Microsoft em 
qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer tipo de aparelho para se divertir" afirma o 
executivo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Empresas, p. B2. 
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