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É a quantidade de videogames da geração atual em uso no Brasil, entre eles Xbox 360,
PlayStation 3 e Wii; com preço menor, número pode crescer para 10 milhões

Chris O’Brien
LOS ANGELES TIMES

Avanços fabulosos da pesquisa
sobre ondas cerebrais torna-
ram factível a ideia de mover e
controlar objetos com a mente.

Agora, os neurocientistas estão
às voltas com um novo desafio:
usar os videogames para explo-
rar o potencial dos estudos, de-
sencadeando uma revolução na
neurotecnologia.

Os dois setores realizaram no
começo do mês em São Francis-
co a conferência NeuroGa-
ming, o primeiro evento do ti-
po. “Chegou a hora de juntar as
duas comunidades”, disse Zack
Lynch, o organizador do encon-
tro e fundador da Organização
da Indústria de Neurotecnolo-

gia. “Queremos ver se podemos
criar experiências que expan-
dam as fronteiras da realidade.”

O evento atraiu 300 pessoas,
entre elas empresários, neuro-
cientistas, investidores e qual-
quer um capaz de ajudar a de-
senvolver uma indústria de neu-
rotecnologia avançada.

A capacidade de ler ondas ce-
rebrais existe ao menos desde
os anos 1920. Agora, os impul-
sos podem ser lidos por peque-
nos sensores cada vez mais po-
tentes e não tão caros. “Vive-

mos um momento muito anima-
dor”, disse Anders Grunnet-
Jepsen, diretor de tecnologia
avançada e computação percep-
tual na Intel. “O público está
pronto para explorar outros ti-
pos de sensores.”

As 18 empresas que expuse-
ram no evento seus últimos
avanços deram uma ideia de on-
de a neurotecnologia já chegou.
A NeuroSky, por exemplo, per-
mite que pessoas usem seu lei-
tor de ondas cerebrais para fa-
zer voar um pequeno helicópte-

ro que sobe e desce de acordo
com os níveis de foco e de rela-
xamento da pessoa.

Já a Neurowear, parceira da
NeuroSky, usou a tecnologia pa-
ra criar um jogo em que orelhas
de gato oscilam conforme o es-
tado emocional. Em outro es-
tande, o compositor Richard
Warp mostrava o sistema Neu-
roDisco, que controla músicas
seguindo os níveis de anima-
ção, frustração ou calma.

A invenção que mais se apro-
ximou de um videogame foi o

NeuroStorm, jogo em que a pes-
soa ganha pontos de acordo
com os níveis de calma e foco,
medidos por um dispositivo na
cabeça. Ficar calmo em meio ao
caos melhora a precisão.

Um desafio importante são
os obstáculos da neurotecnolo-
gia. Alguns dispositivos exigem
a aplicação de gel na cabeça pa-
ra que os sensores captem os
impulsos. Lynch, o organizador
da feira, é realista. “Você pode
ter toda a tecnologia do mundo,
mas, se a pessoa experiente não
quiser ou precisar se divertir
com ela, toda essa tecnologia se-
rá deixada de lado.” / TRADUÇÃO
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João Coscelli
ESPECIAL PARA O ‘ESTADO’

Quando a Nintendo lançou o
Wii U em novembro de 2012
trouxe um videogame com
uma série de funções sociais.
Agora o PlayStation 4 (PS4),
da Sony, e o Xbox One, da Mi-
crosoft, – com ferramentas
voltadas para o entreteni-
mento – chegam para endos-
sar a característica multifun-
cional que foi incorporada
por esta nova geração de vi-
deogames. Tanto o Xbox One
quanto o PS4 começam a ser
vendidos no fim do ano.

Juntos, os três novos apare-
lhos são as estrelas da feira E3,
maior evento da indústria dos
videogames que começa hoje
em Los Angeles. É lá que as três
gigantes do setor apresentam
suas principais apostas para se
sobressair neste novo ciclo dos
jogos – que agora enfrentam ou-
tros rivais, como os dispositi-
vos móveis.

As fabricantes mostraram
aparelhos que vão além dos ga-
mes. Eles reproduzem filmes,
acessam a internet e reúnem ou-
tras funções multimídia. Trata-
se de uma evolução das tecnolo-
gias adotadas nos últimos anos.

Na avaliação do diretor para
a América Latina da produtora
de jogos Ubisoft, Bertrand Cha-
verot, a disseminação da banda
larga permitiu que mais pes-
soas jogassem em rede, com ou-
tros jogadores. “Isso é conse-
quência do crescimento das re-
des sociais. As pessoas prefe-
rem jogar com os amigos a jogar
sozinhas”, diz o executivo. “O
sucesso dos jogos sociais mos-
trou para as fabricantes de con-

soles que o lado multijogador –
compartilhar, desafiar, brincar
– era o mais importante.”

A aposta da Microsoft é uma
máquina “tudo em um”, como a
empresa definiu o Xbox One. Já
a Sony colocará no mercado um
videogame que é, prioritaria-
mente, um sistema de jogos, diz
a empresa. As duas fabricantes
prometem aparelhos que vão se

integrar à rotina do usuário e se
tornar a principal plataforma
para todas as atividades de en-
tretenimento na sala de estar.
Outra característica é que am-
bos interagem com outros dis-
positivos, como smartphones e
videogames portáteis, o que re-
força o caráter social desta nova
geração de aparelhos.

Nenhum dos dois chegou às
lojas, mas eles já dividem o pú-
blico. Na opinião de Marcos
Khalil, presidente executivo da
rede de lojas UZ Games, Sony e
Microsoft disputarão a atenção
dos jogadores hardcore – aquela
parcela que joga com frequên-
cia há mais tempo e, consequen-
temente, gasta mais. “Sony e Mi-
crosoft brigarão pela mesma fa-
tia. As duas querem manter os

jogadores hardcore e atrair os
novos adeptos”, diz. “Eles não
se esqueceram de mostrar o la-
do casual, pois perceberam que
esse público também tem po-
tencial de consumo.”

Já a Nintendo, avalia Khalil,
busca um outro público – os jo-
gadores menos ávidos, que pro-
curam games mais simples, jus-
tamente aqueles que fizeram
do Wii o videogame mais vendi-
do da última geração. Cem mi-
lhões de unidades foram comer-
cializadas desde o lançamento
em novembro de 2006. Mas,
apesar de oferecer funções mul-
timídia com o novo Wii U, a em-
presa precisa melhorar. “A Nin-
tendo tem de focar nas funções
interativas da internet. Hoje o
jogador é muito mais antenado,
é uma exigência dele estar co-
nectado”, diz Khalil.

O Wii U saiu na frente, mas as
vendas têm decepcionado. No
primeiro trimestre, 390 mil uni-
dades foram distribuídas às lo-
jas. No Brasil, onde ele não che-
gou oficialmente e só é vendido
por importadores, a procura foi
praticamente nula, segundo
presidente da UZ Games.

A saída, na opinião de Chave-
rot, é desenvolver jogos de qua-
lidade. “A Nintendo ainda vai

anunciar seus primeiros gran-
des títulos para Wii U. É muito
importante ver o que ela vai re-
velar, porque faz jogos muito
bons. É importante para cada
console ter seus carros-chefes
entre os games.”

Velhos amigos. De acordo
com a consultoria GFK, há apro-
ximadamente 5 milhões de vi-
deogames da atual geração em
uso no Brasil. A chegada das no-
vas plataformas, porém, não se-
rá um impedimento para que es-
se número cresça, de acordo
com Jonathan Harris, gerente
de marketing e vendas da produ-
tora Eletronic Arts no Brasil.
“No mercado de videogames,
esses períodos de transição dão
uma vida longa à geração vigen-
te, que ainda vai continuar ven-
dendo”, afirma. O motivo, diz o
executivo, é que novos jogos
continuam sendo lançados pa-
ra essas plataformas.

Chaverot compartilha dessa
opinião. Ele afirma que a expec-
tativa da Ubisoft é que a quanti-
dade de videogames da geração
atual chegue a 10 milhões nos
próximos anos, principalmente
por causa da queda nos preços
que ocorre depois do lançamen-
to de uma nova geração.

Indústria busca formas de controlar jogos com a mente

● A chegada dos novos videoga-
me não impediu as produtoras
de lançar jogos para os equipa-
mentos atuais, de olho nos consu-
midores que usam esses apare-
lhos. Esse foi o pensamento que
levou a Capcom a lançar Remem-
ber Me. O game de ação chega
no mês da E3. “Há riscos, mas,
se você tem um título único e en-
volvente, há também uma grande
chance de sucesso. Além disso,
a base de consoles nunca foi tão
grande, então nunca houve tan-
tos consumidores em potencial”,
diz Jean-Maxime Moris, diretor
criativo do estúdio Dontnod, que
desenvolveu o game. Outro ponto
é que esses títulos usam a capa-
cidade máxima do console e fi-
cam como referência para os jo-
gadores. No caso de The Last of
Us, os produtores decidiram não
esperar. “Tínhamos a tecnologia
disponível para fazer como que-
ríamos, então decidimos ir adian-
te”, conta Neil Druckmann, que
liderou a criação do jogo. / J.C.
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Diversão ampliada. Nova geração dos videogames da Microsoft, Sony e Nintendo é o destaque da E3, maior feira do setor que
começa hoje nos EUA; aparelhos incorporam o entretenimento e as redes sociais para concorrer com jogos para smartphones e tablets

Produtoras
mantêm planos
de lançamentos
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Começa a próxima
briga dos games

Xbox One.
Videogame
da Microsoft
traz novos
sensores de
gestos e de
comandos
de voz

Wii U.
Controle
serve de
videogame
portátil

PS4.
O próximo
PlayStation
usa tablets
e celulares
como uma
segunda
tela
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● Disseminação

Primeira feira do setor de
neurotecnologia e games
mostra os avanços de
empresas que medem
os impulsos do cérebro

“Sony e Microsoft querem
manter os jogadores
‘hardcore’ e atrair novos
adeptos”
Marcos Khalil
PRESIDENTE EXECUTIVO DA REDE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




