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U
m dos eventos de maior
magnitude na indústria
dos games, a Gamescom
deste ano ocorreu no gi-

gantesco prédio Palladium, em
Colônia, na Alemanha. Fazendo
jus ao apelido de “E3 da Europa”,
o evento abrigou não só os aficio-
nados por videogames, que pu-
deram testar jogos e os consoles
da nova geração, mas também re-
centes tecnologias, como o inova-
dor Oculus Rift – um aparelho de
realidade aumentada. Houve ain-
da, claro, inúmeros anúncios de
jogos – ou mais detalhes sobre os
que foram apresentados anterior-
mente –, como Fighter within,
The sims 4, Peggle 2, e Murasaki
baby. Em meio a fãs fantasiados
de personagens favoritos e estan-
des de empresas, as cortinas se
abriram para o principal: as con-
ferências da Sony, da Microsoft e
da Electronic Arts, que deram
mais uma amostra de como será a
próxima geração.

Sony

A empresa fez uma apresen-
tação de quase duas horas, mos-
trando a interface do menu do
Playstation 4, além de algumas
características do aparelho, co-
mo entrar em uma transmissão
ao vivo do game e se juntar a um
amigo. Outro ponto alto foi o
novo trailer de Gran turismo 6,
que trará carros conceito de vá-
rias marcas conhecidas.

Houve uma surpresa durante
a conferência: o depoimento de
que as três empresas parceiras
da Sony (Media Molecule, Santa
Monica e Naughty Dog) esta-
riam trabalhando em títulos pa-
ra a próxima geração. 

A companhia também refor-
çou o discurso dado em confe-
rências deste ano: o apoio à co-
munidade de desenvolvedores
independentes. “Queremos for-
necer uma grande variedade de
experiências lindas, desafiantes
e fantásticas; e a paixão dos pe-
quenos desenvolvedores é certa
ao transformar esse sonho em
realidade”, afirmou o arquiteto
principal do PS4, Mark Cerny.

O anúncio da chegada de títu-
los para o Playstation Vita, que
antes estavam presentes apenas
no Xbox 360 e no PC, animou o
auditório. Nomes como Fez, Ho-
tline Miami 2, Rogue legacy (su-
cesso de aprovação do público no
Steam), Binding of Isaac (dos cria-
dores de Super meat boy), N++ e
Guns of Icarus online foram anun-
ciados tanto para o Playstation 4
quanto para o Vita. Além disso, a
Sony também confirmou um cor-
te no preço do Vita, passando de
US$ 249 para US$ 199. Ao fim da
conferência, a expectativa de to-
dos os fãs se encerrou com o
anúncio da data de lançamento
do novo console nos Estados Uni-
dos e na Europa, 15 de novembro.

Microsoft

Após a resposta negativa dos
consumidores com as políticas
do novo console – o que resultou
em uma sequência de mudan-
ças, começando pelo fim da co-
nexão obrigatória do Xbox One e
da restrição aos jogos usados ou
emprestados no aparelho –, a
empresa chegou à Alemanha
tendo em mente o apoio a de-
senvolvedores independentes. 

A Microsoft anunciou uma
série de facilidades para ajudar
os indies: não terão taxa de ati-
vação para os jogos; disponibili-
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Eles vêm aí

PS4
TTííttuullooss::  até agora, 33 jogos
DDaattaa::  15 de novembro (EUA) e 
29 de novembro (Brasil)
PPrreeççoo::  U$ 399 (preço no Brasil
ainda não foi divulgado)
PPrriinncciippaaiiss  ggaammeess::  Driveclub, 
The Playroom e inFamous: 
second son

Xbox One
TTííttuullooss::  até agora, 23 jogos
DDaattaa::  ainda não definida
PPrreeççoo::  U$ 499 e R$ 2.199
PPrriinncciippaaiiss  ttííttuullooss::  Ryse: son of
Rome, Forza 5 e Titanfall

As novidades

Murasaki Baby (PS Vita)
Um dos únicos jogos desenvolvidos exclusivamente para o Playstation Vita,
Murasaki Baby traz a história de uma criaturinha de aparência peculiar na
exploração de cenários. O que mais chama a atenção é o uso do touchscreen tanto
para os movimentos básicos do personagem quanto para as interações com os
elementos das fases.

Rime (Playstation 4)
O título da Tequila Works apresenta um mundo com características 
de animação e efeitos visuais muito bonitos. Com cenários abertos e 
a grande presença da natureza, Rime será um jogo de aventura em mundo
aberto, com foco na exploração de ruínas de uma civilização antiga. 
Exclusivo para Playstation 4.

Fighter Within (Xbox One)
Sem muitos detalhes, o jogo da Ubisoft foi apresentado na conferência da
Microsoft. É um dos poucos jogos de luta desenvolvidos pela empresa que 
não tem controles. Assim, se o jogador quiser desferir o golpe, ele terá 
de fazê-lo em frente ao Kinect.

Peggle 2 (Xbox One)
Chegando antes no Xbox One, Peggle 2 terá a mecânica física conhecida da
série. Com o famoso unicórnio Bjorn guiando os usuários pelos níveis, e outros
personagens dando diferentes poderes aos jogadores. A continuação da EA
PopCap promete trazer as características que tanto agradaram aos players.

A Europa
dos games

Electronic Arts

Centrada no desenvolvimento
de jogos para a próxima geração,
a apresentação da Electronic Arts
foi rica em títulos já aclamados
pelos players. A começar pelo de-
talhamento do The sims 4, que
será focado nas emoções dos per-
sonagens e na inteligência, por
conta da tecnologia SmartSim. O
grande nome da Dice, o jogo Bat-
tlefield 4 também teve espaço
com a demonstração da capaci-
dade de abrigar mais usuários
em uma partida, utilizando, por
exemplo, o modo Obliteration,
que permitirá 64 jogadores.

A exclusividade de Peggle 2
para o Xbox One, o grande jogo
com mecânica inovadora, que
fez enorme sucesso em apare-
lhos móveis, foi um ponto que
encaminhou outra característica
da conferência: a parceria da EA
com a Microsoft, que conta ain-
da com Plants vs Zombies: mo-
dern warfare e Fifa 14. 

Para encerrar com uma sur-
presa, foi mostrado mais conteú-
do do esperado Titanfall, jogo de
tiro em primeira pessoa em um
universo futurístico.

dade no Xbox One de recursos e
ferramentas para beneficiar o
desenvolvimento; mudanças na
interface do console, o que pos-
sibilitará que o jogador encontre
um game facilmente; e um kit de

desenvolvimento sem custo. 
O evento, que durou cerca de

uma hora, também contou com
um novo trailer de Fable legen-
ds, jogo que usará da capacida-
de do novo Kinect – 10 vezes

maior que o anterior – para cap-
tar movimentos e as caraterísti-
cas físicas do jogador. Tom Clan-
cy’s: the division, título MMO
(massive multiplayer on-line)
também fez presença com um

vídeo mostrando a interação do
jogador no Xbox One com outra
pessoa. A Microsoft anunciou
ainda que Killer instinct terá lu-
tadores que poderão ser com-
prados por unidade.

Evento na Alemanha reforçou a aposta das grandes empresas 
em desenvolvedores independentes. Além dos novos jogos, as
companhias apresentaram mais características dos consoles

Aficionados por games marcam presença na edição deste ano da Gamescom: Sony, Microsoft e Electronic Arts fizeram a festa com os próximos lançamentos no segmento

Uma das novidades da Electronic Arts foi o game The sims 4: título vai contar com o sistema SmartSim
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