
GAMES SEM SOTAQUE
E C O N O M I A DA CULTURA O governo faz concurso para a criação de
jogos eletrônicos, medida vista com desconfiança pela indústria

N
o lugar de naves espaciais, a
Iracema de José de Alencar lu-
tando contra a invasão de ter-
ras. No lugar de robôs com fu-
zis, os irmãos Villas-Boas nu-

ma expedição pelo Xingu. Os jogos ele-
trônicos que acabam de ser adotados pe-
lo Ministério da Cultura (MinC) têm
tons verde-e-amarelo e, ao integrar-se ao
"do-in-antropológico" pregado por Gil-
berto Gil, podem até ser beneficiados
pelas leis de incentivo fiscal.

O apoio do MinC ao mundo dos
videogames foi firmado na sexta-feira 19.
Em meio a mouses velozes, telas
de alta definição e música ele-
trônica ao fundo, o ministro Gil
atravessou os corredores da pri-
meira feira de Games do Brasil,
no Expo Center Norte, em São
Paulo, e divulgou o resultado da
etapa inicial do concurso de jo-
gos brasileiros, promovido pelo
governo federal:

- Estou aqui para selar a
aproximação entre o Minis-
tério da Cultura e o universo
dos jogos eletrônicos. É pre-
ciso reconhecer o mundo dos
jogos, dos games, como um
universo cultural. Jogos ele-
trônicos reúnem um pouco de cinema,
literatura, ação e reflexão.

O concurso, destinado a jovens hábeis
em manipular códigos de computador
e desenhar personagens que atiram, sal-
tam, comem e morrem, selecionou 36
projetos entre quase 2 mil idéias. Numa
segunda etapa, passarão pelo crivo de
empresas criadoras e oito deles recebe-
rão R$ 30 mil para o desenvolvimento.
Detalhe: o projeto tem de ser em forma-
to de software livre, ou seja, "qualquer
um tem a permissão para usá-lo, copiá-
lo e distribuí-lo".

É aí que começam os problemas do
MinC com a indústria dos jogos eletrô-
nicos. No debate realizado na feira, fi-
cou clara a existência de um nó difícil
de desatar. Entre a arte e a indústria,
existem os direitos autorais. E, no caso
dos games, o mercado brasileiro é nave-
gado quase somente por piratas.

Para quem nunca sentou à frente de
um videogame ou tem como última re-
ferência os simpáticos joguinhos do Ata-
ri, vale uma breve explicação sobre esse
mundo ao qual o Brasil quer se integrar
como protagonista. Em 2003, pela pri-
meira vez, o mercado mundial de games
ultrapassou a indústria cinematográfi-

MADE IN BRAZIL. Valadares vendeu seu jogo de futebol para a Alemanha

ca, movimentando US$ 10,5 bilhões
ante US$ 9 bilhões do cinema.

O desenvolvimento de um jogo con-
ta com orçamentos milionários e pra-
zos longos como os de Hollywood. Age
of Mithology, um jogo de estratégia da
Microsoft, mobilizou uma equipe de
cem pessoas, levou quatro anos para fi-
car pronto e consumiu US$ 20 milhões
em investimentos - um filme comercial
como O Exorcista: o Início, atualmente
em cartaz, custou US$ 30 milhões.

Há ainda outras coincidências. As
vendas de um jogo na semana de lança-
mento eqüivalem ao fim de semana de

estréia de um filme, ou seja, costumam
determinar o futuro comercial de um
título. Por isso mesmo, o orçamento de
promoção também está na casa das de-
zenas de milhões. Ragnarök, um jogo
coletivo, em que cada participante es-
colhe para si um papel e entra num
mundo à Senhor dos Anéis, está consu-
mindo, no lançamento brasileiro, cerca
de US$ 3 milhões.

De novo, uma informação para quem ja-
mais viu um videogame: esses jogos to-
dos são dotados de uma complexidade
que põe no chinelo o Packman dos anos
80. Um exemplo: o blockbuster The Sims,

um dos raros jogos que atraem
mulheres, simula a vida em fa-
mília, de maneira que a carac-
terística do filho depende da
escolha do parceiro e o coti-
diano é cheio de percalços -
se o jogador esquecer de dar a
mamadeira ao bebê, o choro
invade a tela e até doente o
boneco pode ficar.

Para criar esses universos,
designers, roteiristas, ilustra-
dores, especialistas em som
e efeitos especiais, além do
batalhão ligado à tecnologia,
engendram histórias, ima-
gens e estratégias sofistica-

das. E é nessa terra de gigantes que o
Brasil quer dar seus passos. Aqueles
que olham de soslaio para a definição
de games como cultura, Gil mandou
seu recado:

- Quero lembrar que essa descon-
fiança foi comum no surgimento de
quase todas as mídias e artes.

A Associação Brasileira das Desen-
volvedoras de Jogos Eletrônicos (Abra-
games) estima que, nos últimos dois
anos, foram criados 35 jogos para PC
no Brasil. O que não se faz aqui é o jo-
go tradicional, aquele comprado numa
caixinha que, numa loja, chega a custar
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R$ 200. Os jogos nacionais são todos
on-line, ou seja, o usuário deve baixá-
los no computador.

Voltamos aqui ao tal nó. No Brasil, o
mercado engatinha. Nem números
existem. Enquanto na Europa, nos Es-
tados Unidos e na Ásia os consoles - o
aparelho de videogame - são maioria,
aqui a preponderância é dos jogos de
computador. Os três grandes fabrican-
tes mundiais - Sony (PlayStation),
Nintendo (GameCube) e Microsoft
(Xbox) - nem sequer têm produção ou

nove em cada dez jogos vendidos no
País são piratas. E ele não aceita a jus-
tificativa de que é o alto preço dos pro-
dutos que impulsiona a pirataria:

- Nosso modelo não é o vilão. Faze-
mos um negócio de risco.
Investimos milhões na
criação de um jogo e não
sabemos se vai vender. É
importante ter retorno do
capital investido. Eu não
conheço nenhum modelo
de software livre para ga-
mes que dê certo, é preci-distribuição local. Milton Beck, dire-

tor da divisão de entreteni-
mento da Microsoft, justi-
fica o cenário:

- Não conseguimos trazer
um console de última gera-
ção por menos de R$ 2 mil,
e 60% desse valor vem de
impostos. No fim, as pessoas
não podem comprar os con-
soles e jogam no próprio PC.

Segundo Beck, outra ca-
racterística que impede o
crescimento do mercado
brasileiro é a seguinte:

CAOS. Beck, da Microsoft,

vê na pirataria um entrave

so remunerar a
propriedade in-
telectual.

Beck bateu nessa tecla
porque, durante o debate
promovido na feira de ga-
mes, MinC e multinacio-
nais trocaram algumas far-
pas. Depois de ouvir a inter-
venção de Orlando Senna,
secretário do Audiovisual
do MinC, Bertrand Cau-
dron, gerente-geral da Elec-
tronic Arts, a maior produ-

tora de games do mundo, jogou um
balde de água fria:

- O game é uma forma de arte e de
criação, mas não só. Ao contrário da
música ou dos livros, envolve tam-

bém muita tecnologia.
O custo médio de pro-
dução de um jogo é de
US$ l milhão a US$ 15
milhões. Duvido que al-
guém vá investir isso
tudo para depois distri-
buir de graça.

Senna tentou ser di-
plomático:

- A questão do direito
autoral tem mudado de

forma veloz. Sem ferir a liberdade de
baixar música e filmes na internet, pre-
cisamos também encontrar uma forma
de ressarcir os autores.

Mas Cláudio Prado, articulador de
políticas digitais do MinC, foi mais di-
reto e deixou visivelmente irritados os
representantes das multinacionais:

- Não podemos continuar pensan-
do o copyright como se pensava no sé-
culo XIX. A pirataria é uma espécie de
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apêndice do mundo capitalista. Somos
a favor de remunerar a pessoa que cria,
mas talvez de outra maneira.

Ao fim do debate, em entrevista a
CartaCapital, Caudron acabou por iro-
nizar o MinC:

- É muito bonito falar em cultura,
mas eu gostaria também de ouvir o Mi-
nistério da Fazenda, que está deixando
de arrecadar milhões em impostos.
Idéias bonitas são perfeitas, mas sem
recursos não funcionam.

No meio desse fogo cruzado, os criado-
res de jogos, supostos beneficiados pe-
lo MinC, sobem no muro, já que tanto
governo quanto multinacionais lhes in-
teressam. Jeferson Valadares, presiden-
te da Abragames, que congrega cerca
de 20 empresas, pondera:

- O concurso é um gesto simbólico.
Mas esse mercado exige muito dinheiro.
Se criarmos jogos simples demais, vamos
ficar com aquela imagem que o cinema
brasileiro tinha, de baixa qualidade.

Valadares, 29 anos, montou em 2000
sua empresa de jogos, no Recife. É gente
como ele que o MinC pretende apoiar.
Formado em Ciência da Computação na
Universidade Federal de Pernambuco e
mestre em Inteligência Artificial, diz que
criar jogos era um sonho de garoto. Hoje,
comemora a venda para a Alemanha do
FutSin, que criou com alguns amigos.

Trata-se de um game on-line em que o
jogador é o técnico de um time de futebol
e tem a incumbência de contratar atletas,
instruí-los etc. A idéia é de
1997 e o projeto saiu da ga-
veta três anos depois. Fo-
ram necessários R$ 300
mil para seu desenvolvi-
mento, mas, até agora, Va-

COMO EM HOLLYWOOD. O desenvolvimento de Age of Mithology custou US$ 20 milhões à Microsoft

ladares não viu um tostão:
- É muito difícil ga-

nhar dinheiro sem ter
um grande parceiro de
divulgação. Além disso,
as grandes publicadoras,
como Microsoft ou Ata-
ri, não se interessam pelos jogos on-line.

As publicadoras - ou publishers, no
inevitável vocabulário inglês desse
mundo -, são os equivalentes às edito-
ras de livros ou aos estúdios de cine-
ma. Como não conseguem chegar a es-
sas empresas, os criadores brasileiros
não lançam os jogos no formato tradi-
cional, mas apenas na internet. Os
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usuários do FutSin, por exemplo, pa-
gam de R$ 6 a R$ 10 de mensalidade.

Esteban Gonzáles, 31 anos, formado
em Ciência da Computação pela USP
e doutor pela PUC carioca, defende
que, para o Brasil, a melhor opção se-
ria investir nos jogos educativos:

- Esses jogos são o nosso alvo porque,
em última instância, têm de ser produ-
zidos no País. Mas isso depende de

apoio do governo, já que
esses jogos não atraem os
grandes publishers.

Coordenador de um la-
boratório de pesquisas de
games apoiado pelo Mi-
nistério da Ciência e Tec-
nologia e sediado na PUC-
RJ (uma das cinco univer-
sidades brasileiras a ofere-
cer curso superior em cria-
ção de games), Gonzáles
diz que, em geral, as em-

presas brasileiras não têm dinheiro se-
quer para comprar as ferramentas tecno-
lógicas, ponto de partida de um jogo.

Uma ferramenta sofisticada, capaz de
fazer os bonecos se moverem com apa-
rência de seres humanos, pode custar
até US$ l milhão. O Streetwise, prota-
gonizado por um professor de capoei-
ra, por exemplo, está à espera de patro-

cínio para a aquisição de novas ferra-
mentas, capazes de incrementá-lo.

Em busca de apoio, os criadores de
games formalizaram o pedido, ao
MinC, para que possam utilizar a Lei
Rouanet ou a Lei do Audiovisual, am-
bas de renúncia fiscal, para desenvol-
ver seus projetos. Orlando Senna con-
sidera possível tal autorização:

- Dentro da chamada economia da
cultura, os jogos são importantes e eles
têm de ser vistos no contexto da indús-
tria audiovisual.

Em um universo em que quase todas as
palavras são em inglês e em que os jogos
violentos fizeram fama, cabe a pergun-
ta: é mesmo pertinente o MinC adotar
essa indústria? Senna garante que sim:

- Qualquer linguagem, qualquer su-
porte, qualquer mídia, não é boa nem
ruim em si mesma. Depende de sua
utilização. Se há jogos violentos, isso
não significa que todo jogo tenha de
ser assim. No nosso projeto, está em-
butida a orientação para que os jogos
sejam utilizados para outros fins, co-
mo educação e cultura.

A primeira etapa do concurso do
MinC mostra que os temas nacionais e
culturais surgiram. Resta ver se vão vi-
rar mesmo jogos e quem irá jogá-los.


