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Swampy e sua inseparável escova: planos para virar série animada, livro e filme. 
 
Where's My Water?, o novo jogo para aparelhos móveis da Walt Disney, tem como astro 
Swampy, um jacaré que vive em um sistema de esgoto subterrâneo. O réptil de olhos 
salientes gosta de relaxar em sua banheira subterrânea enquanto esfrega as costas com uma 
escova. Os jogadores batem com os dedos na tela de um iPhone para levar água até sua 
banheira, ao mesmo tempo em que se esquivam de lama tóxica e recolhem patinhos de 
borracha como prêmios. 
  
Com o aplicativo de US$ 0,99, também disponível para iPad, a dona do Mickey está tentando 
fazer algo que nunca fez: criar uma franquia de muitos milhões de dólares a partir de uma 
personagem que fez sua estreia em uma tela de 3,5 polegadas. 
  
Até agora, a experiência com Swampy está se dando sem dificuldades. Após o lançamento em 
22 de setembro, Where's My Water? rapidamente saltou para o topo da lista dos aplicativos 
pagos mais vendidos da App Store, a loja de aplicativos da Apple, desbancando o recordista 
Angry Birds por três semanas. 
  
A lógica por trás do novo lançamento da Disney é simples. Um filme leva de três a cinco anos 
e centenas de milhões de dólares para ser produzido e, assim como aconteceu com "Marte 
Precisa de Mães", o grande lançamento cinematográfico da Disney no segundo trimestre, o 
sucesso não é garantido. O custo de um jogo para aparelhos móveis fica na casa das centenas 
de milhares de dólares: foi preciso uma equipe de sete pessoas e sete meses e meio para 
produzir Where's My Water?. Se Swampy tornar-se um sucesso, um filme-sequência poderá A ut
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contar uma base de fãs ansiosos para comprar ingressos. "Essa é uma maneira muito, muito 
eficiente, do ponto de vista dos custos, para se desenvolver personagens", diz Tim Nollen, 
analista da empresa de serviços financeiros Macquarie Capital. "É uma nova maneira de se 
fazer as coisas." 
  
Cerca de 52% das crianças com oito anos ou menos usam aparelhos móveis para jogos e 
outras atividades, segundo uma pesquisa recente feita pela Common Sense Media entre 1.384 
pais. "Uma nova geração de fãs da Disney está crescendo, e essa é sua principal plataforma", 
diz Bart Decrem, vice-presidente sênior e gerente-geral da Disney Mobile, uma unidade com 
150 funcionários. "Minha sensação é de que nos próximos anos alguém vai criar um jogo que 
atrairá um bilhão de jogadores. E nós queremos ser essa companhia." 
  
A Disney já programou a carreira de Swampy. Uma séria de animação de 12 episódios será 
exibida no site Disney.com e no YouTube, do Google, no primeiro trimestre de 2012, como 
parte de um acordo recente em que as duas companhias gastarão até US$ 15 milhões em 
conteúdo coproduzido. Um livro e um filme com o simpático jacaré verde poderão vir em 
seguida, diz Decrem. 
  
A companhia espera repetir o sucesso da Rovio Entertainment, que transformou Angry Birds 
em algo mais que um fenômeno digital. A fabricante finlandesa de videogames vende um 
milhão de brinquedos de pelúcia por mês com as personagens do jogo, além de camisetas e 
lancheiras, entre outros produtos. Também publica uma história em quadrinhos on-line e há 
planos para o lançamento de livros educativos e um filme. Não há por que a Disney, com seus 
parques de diversão, centenas de lojas e uma linha de cruzeiros, não fazer o mesmo, diz Jack 
Kent, analista da empresa de pesquisa IHS Screen Digest. "A Disney é uma das especialistas 
em merchandising", observa ele. 
  
No ano passado, a Disney adquiriu a companhia de jogos sociais Playdom e a fabricante de 
jogos para aparelhos móveis Tapulous, da qual Decrem era o executivo-chefe. O trabalho 
nessa nova mídia exigiu alguns ajustes para os animadores da Disney. Era necessário que 
Swampy pudesse que mostrar suas emoções no confinamento de uma pequena tela de celular. 
A companhia diz que resolveu o problema desenvolvendo uma técnica especial que não exige 
que os jogadores baixem grandes arquivos. 
  
A Disney também empreendeu mais esforços no desenvolvimento das personagens e na 
narrativa do que normalmente se vê em jogos para aparelhos móveis - um investimento que a 
empresa espera compensar à medida que Swampy passar dos celulares para a transmissão de 
vídeo e, talvez, para as telas dos cinemas. A Disney confia tanto na capacidade de seu jacaré 
de percorrer os "pântanos digitais" que já estuda o lançamento de mais duas personagens 
para aparelhos móveis. "Queremos criar personagens nascidas nessa plataforma e adequadas 
a ela", afirma Decrem.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 nov. 2011, Empresas, p. B2. 
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