
%HermesFileInfo:B-10:20131125:

B10 Economia SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

A “menina dos olhos” do mun-
do dos jogos hoje são as platafor-
mas móveis. Donos de 13,8% do
mercado de games em 2012, a
previsão é de que tablets e
smartphones dobrem seu fatu-
ramento em 2016, para US$ 24
bilhões, em um segmento hoje
dominado por títulos simples

como Angry Birds e Candy Crush.
Segundo levantamento da

consultoria Nielsen, os jogos
são a categoria mais popular de
aplicativos no Brasil, sendo usa-
dos por 68% dos usuários e su-
perando as redes sociais (67%).

As desenvolvedoras Eletro-
nics Arts (EA) e Ubisoft, por
exemplo, lançaram recentemen-
te versões móveis para títulos po-
pulares nos consoles, como
FIFA 14 e Assassin’s Creed, bus-
cando atrair jogadores quando
eles não puderem fazer parti-
das em seu sofá. “Oferecemos o
máximo de conteúdo ao públi-

co e cabe a ele escolher como
aproveitá-lo”, diz Jon Harris, ge-
rente de marketing da EA na
América Latina, negando a con-
corrência entre as plataformas
móveis e os consoles e PCs.

É o que aponta também Vítor
Martins, da Razer. “Existem ten-
dências, mas o jogo em PC ou
no console não vai sumir.
Quem gosta de jogar não conse-
gue usar só uma ‘telinha’ de qua-
tro polegadas”, diz.

É também no mercado móvel
que tem surgido algumas das
inovações mais interessantes
do setor. Ainda não lançados no

País, produtos como o Shield,
misto de portátil e console da
Nvidia, e o Razer Edge, tablet
com configuração robusta para
rodar jogos de PC, trazem boas
ideias ao mesclar diferentes per-
fis de plataforma e podem in-
fluenciar a indústria. O Shield
custa US$ 250 nos EUA. Já o Ed-
ge, em sua versão completa, sai
por US$ 1.699.

Declínio. Mas há quem sofra
com a expansão dos dispositi-
vos móveis. É o caso dos video-
games portáteis, populares du-
rante os anos 90 e 2000, mas

que hoje parecem perder espa-
ço para tablets e smartphones.

Em outra pesquisa, a consul-
toria GfK revelou que, sozinhos
os portáteis, representados ho-
je por PS Vita e Nintendo 3DS,
têm apenas 2% do mercado na-
cional. “Eles vão desaparecer.
Hoje, já há vários smartphones
com boas placas gráficas e quali-
dade para rodar jogos exigen-
tes”, diz Martins. Bernardo Guz-
mán-Blanco, gerente da Ninten-
do na América Latina, defende-
se: “o 3DS é bem diferente de
um celular, por ser totalmente
dedicado a jogos”./ B.C.

Bruno Capelas

Depois de meses de espera, a
oitava geração de videoga-
mes começa a chegar ao Bra-
sil. O primeiro a desembar-
car foi o console da Micro-
soft, Xbox One, na última sex-
ta-feira, por R$ 2.299. Nesta
semana, começam a ser ven-
didos no País o Wii U, da Nin-
tendo, por R$ 1.899, e o PlayS-
tation 4, por R$ 3.999. Apesar
de serem a plataforma mais
forte da indústria de games,
engana-se quem pensa que o
mercado se restringe apenas
a essas três grandes marcas.

Nunca houve tantas opções
para quem quer jogar. Além
dos PCs, que hoje contam
com diversas plataformas com
distribuição digital de jogos, e
dos aplicativos para tablets e
smartphones, há portáteis e

até um tablet específico para
gamers. E esse mercado só ten-
de a crescer. Segundo levanta-
mento da consultoria New-
zoo, a indústria de games fatu-
rou US$ 66 bilhões em 2012, e
pode chegar a até US$ 86 bi-
lhões em 2016.

Os consoles são os líderes
do mercado mundial e nacio-
nal (veja tabela abaixo), com
36,7% do faturamento global
da área. Os outros 63% são do
mercado “alternativo” – no
Brasil, os PCs ficam no segun-
do lugar, com 22% do total.

Embora sejam concorrentes,
as plataformas têm perfis de jo-
gadores diferentes. “Quem usa
um PC para jogar é mais fanáti-
co, um geek. Já o console tem
caráter mais social, por ser jo-
gado na TV, e é muito popular
nas famílias”, aponta Bertrand
Chaverot, representante na

América Latina da distribuido-
ra de games Ubisoft, a maior
do País.

O preço do PC é outro atrati-
vo, especialmente diante do al-
to custo dos consoles no País.
“Ter um videogame no Brasil é
fazer um investimento pesado,
enquanto quem tem um PC po-
de usá-lo para outras tarefas”,
diz Jon Harris, gerente de mar-
keting da desenvolvedora Ele-
tronics Arts (EA).

Online. Uma tendência forte
nos PCs hoje é a da distribui-
ção digital, na qual a venda de
jogos físicos é substituída pelo
download dos programas. No
País, a venda digital já se sobre-
põe à de títulos físicos. São
21,5 milhões de jogadores do
primeiro modelo, contra 18,9
milhões do segundo. A maior
parte desses downloads é feita

por meio de plataformas de
distribuição online, como é o
caso das rivais Steam, mantida
pela Valve, e a Origin, da EA.

Além da facilidade de não fa-
zer o consumidor se deslocar
até uma loja, esses serviços fa-
cilitam a interação entre joga-
dores e oferecem preços mais
acessíveis, com desconto, em
média, de 50% a 70% sobre o
jogo tradicional. “O segredo é
que nós tiramos os intermediá-
rios do caminho”, explica Ch-
ristian Ribeiro, CEO do Boa-
Compra, que representa a
Steam no Brasil. A empresa diz
que cresceu 60% no País nos
últimos 12 meses.

Outro expoente de respeito
nesse cenário são os jogos Mul-
tiplayer Online Massivos
(MMOs), como World of War-
craft e League of Legends, que
são gratuitos, mas faturam

com a compra de melhorias
dentro do jogo, além de assina-
turas especiais. No cenário glo-
bal, eles já detêm 20% da recei-
ta de toda a indústria (14% só
no Brasil). Mas, para os desen-
volvedores, o brasileiro ainda
gasta pouco nesses serviços.

“O brasileiro é muito exigen-
te e joga de maneira gratuita
até achar algo de que goste
muito. A taxa de monetização
é baixa no País”, diz Chaverot.

Considerado um passo além
da distribuição digital, o strea-
ming já é real no mundo ga-
mer, mas ainda engatinha. Em
janeiro, a Nvidia anunciou o
GRID, serviço que deve ser
vendido a empresas parceiras.
Nele, o usuário pode fazer par-
tidas pela internet sem preci-
sar baixar os jogos, mediante
pagamento de uma assinatura
mensal. “Queremos fazer o

‘Netflix dos jogos’”, diz Leo de
Biase, gerente de marketing da
empresa no País.

O serviço da Nvidia, porém,
não é capaz de rodar games de
fôlego, como é o caso dos
blockbusters Call of Duty e
GTA V. Mas, se fosse, esse mo-
delo de negócios seria viável?

Para Vítor Martins, gerente
para América Latina da Razer,
que fabrica produtos para ga-
mers, o consumidor seria bene-
ficiado pelo streaming de jo-
gos, mas as distribuidoras ga-
nhariam pouco, uma vez que
hoje faturam muito com a dis-
tribuição digital. Já Harris, da
EA, aponta a qualidade das co-
nexões de internet como limi-
tante para a realização da ini-
ciativa. “Jogos são interativos,
e seria necessária uma grande
quantidade de banda para que
o streaming fosse viável.”

Crescimento de aparelhos móveis pode ‘matar’ portáteis

Games ‘alternativos’ aquecem mercado
Mais opções. Oitava geração de consoles chega ao Brasil em uma indústria cada vez mais fragmentada; com qualidade elevada e
preço acessível, jogos em PCs e dispositivos móveis respondem por mais metade do faturamento do setor no mundo
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Popularização dos jogos
em tablets e celulares
traz desafio de inovação
para dispositivos como o
PS Vita e o Nintendo 3DS

● Competição

● Nunca houve tanta variedade de plataformas para jogos; conheça as principais

PARA TODOS OS GOSTOS E BOLSOS

Mercado 
mundial

Mercado 
brasileiro 

Onde 
jogar

US$ 925 milhões
(35%) 

US$ 6,5 bilhões 
(9,8%)

SHIELD

Portáteis
FATURAMENTO 
EM 2012: 

FATURAMENTO 
EM 2012*: 

NÚMERO DE JOGADORES:

US$ 925 milhões
(35%) 

US$ 24,3 bilhões 
(36,7%)

Ouya

Consoles
FATURAMENTO 
EM 2012: 

FATURAMENTO 
EM 2012*: 

NÚMERO DE JOGADORES:

PC

PCs
FATURAMENTO 
EM 2012: 

US$ 6,5 bilhões 
(9,8%)

US$ 575 milhões
(22%) 

53%
dos gamers 
do País

47%
dos gamers 
do País

18 milhões 
de jogadores

21,5 milhões 
de jogadores

67%
dos gamers 
do País

27,1 milhões 
de jogadores

70%
dos gamers 
do País

28 milhões 
de jogadores

FATURAMENTO 
EM 2012: 

NÚMERO DE JOGADORES:

US$ 285 milhões
(11%) 

US$ 9,1 bilhões 
(13,8%)

Razer Edge

Mobile
FATURAMENTO 
EM 2012: 

FATURAMENTO 
EM 2012: 

NÚMERO DE JOGADORES:

(Tablets/Smartphones)

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: ACIGAMES/NEWZOO; PREÇOS OFICIAIS DOS FORNECEDORES

Download digital Jogos físicos

67%
dos gamers 
do País

27,1 milhões 
de jogadores

Um bom PC para jogos custa a 
partir de R$ 1.500, com ênfase 
em processamento, memória e 
placa de vídeo

Desenvolvido pela NVIDIA, roda em 
Android e pode virar console. Custa 
US$ 299, não disponível no Brasil

Tablet da Razer, com especificações 
de PC e voltado para gamers. Custa 
US$ 1.699 (versão completa), não 
disponível no Brasil

Roda em Android; custa US$ 100, 
não disponível no Brasil

Xbox One
Feito pela Microsoft, custa 
R$ 2.299; lançado no dia 22/11

PS4
Feito pela Sony, custa R$ 3.999; 
lançamento será no dia 29/11

Wii U
Feito pela Nintendo, custa R$ 1.899; 
lançamento será no dia 26/11

PS VITA
Feito pela Sony, custa entre 
R$ 1.000 e R$ 1.250

Nintendo 3DS
Feito pela Nintendo, custa 
entre R$ 700 e R$ 800

*Pesquisa considerou fatia 
de mercado de consoles e 
portáteis como uma só

“Acredito que os PCs e
consoles nunca vão sumir.
Afinal, quem gosta mesmo
de jogar não consegue ficar
só numa ‘telinha’ de quatro
polegadas do celular.”
Vítor Martins
REPRESENTANTE DA RAZER

“Há muito mais gente
jogando em PCs hoje do
que nos consoles. No Brasil,
comprar um videogame é
um investimento pesado,
enquanto o computador
serve para outras tarefas.”
Jon Harris
GERENTE DE MARKETING DA EA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




