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mente de empresas internacionais em trazer seus jogos em
lançamentos simultâneos com
o mercado externo e, muitas
vezes, com legendas ou dublagem em português brasileiro.”
Produzir localmente um
game também é relativamente
fácil barato. Com cerca de R$
50 mil é possível desenvolver
e viabilizar um game simples
para mobile. O CEO da Webcore, Fernando Chamis, já produziu mais de 50 jogos, a maioria destinada ao mercado internacional. “Já tivemos mais de
um milhão de downloads dos
nossos games”.
“A maioria dos estúdios brasileiros são pequenas empresas, com quatro ou cinco pessoas”, diz Chamis.
GRANDES EVENTOS
O Brasil se consolidou como
um dos principais países do
mundo que promovem eventos
neste segmento. No primeiro
semestre, o país foi sede do o
BIG Festival, quarta edição do
maior evento de jogos independentes da América Latina. Nos
próximos dias teremos o Brasil Game Show, considerada a
segunda maior feira de jogos do
mundo e no fim do ano o Brasil vai ser sede do Comic Com
Experience, o maior evento de
cultura pop da América Latina.
O que explica o país ter
entrado de vez no calendário de
grandes eventos de games é porque somos um país apaixonado
por jogos. Um quarto da população joga games ou está ligada à
cultura pop. Para se ter ideia, em

Marcelo Tavares rodeado de sua coleção de jogos na sede da Brasil Game Show

2014, 11 das 12 maiores bilheterias do Brasil foram dominadas por filmes nerds com inspiração em games ou em séries,
segundo o site Omelete.
Uma legião de consumidores
fanáticos não exista em pagar
o preço que for por jogos, estátuas, bonecos, livros e edições
especiais e limitadas. A loja de
colecionáveis Limited Edition
foi criada por um trio de amigos nerds, que viram na diversão
uma oportunidade. Eles movimentam cerca de R$ 250 mil
por mês, já venderam até uma
réplica do boneco da franquia
Homem de Ferro em tamanho
real pela bagatela de R$ 30 mil.
“Esse é um público fiel e
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ma paixão bilionária
movimenta o mercado geek no Brasil. A
expectativa é que,
em 2017, o mercado movimente nada menos do que R$
1,6 bilhão, segundo o SuperData Research. Hoje, o segmento de games no pais é o
quarto do mundo.
Foi de olho nesse nicho que
Marcelo Tavares transformou o
vício em negócio. A partir de
um escritório em casa, ele criou
em 2009 a Brasil Game Show, a
segunda maior feira de jogos do
mundo. Ano passado o evento
recebeu um público de superior
a 300 mil pessoas e mais de 200
marcas do segmento.
“O mercado está favorável
principalmente para pequenas
e médias empresas. Temos uma
demanda reprimida de consumidores, são mais de 50 milhões
de jogadores no Brasil”, conta.
Tavares acredita que o mercado nacional tem bastante
espaço para crescer, visto que a
base instalada de consoles ainda
é pequena em comparação com
outros países. Por outro lado, o
executivo destaca entre as principais dificuldades a alta carga tributária e entraves burocráticos.
“O brasileiro é reconhecidamente um dos povos mais
criativos do mundo, o que
coloca o país em posição de
destaque para lidar com indústrias criativas, como é o caso
do setor dos games. Uma
prova dessas oportunidades
é o esforço que vemos atual-
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Nem mesmo a crise financeira foi capaz de minar o setor de jogos, que
continua crescendo e aposta cada vez mais no mercado internacional

Zangado, um dos mais famosos
youtubers do Brasil. Com mais de
6 milhões de seguidores, o gamer
conta sua história em um livro

NA FRENTE DA TELA
Não é só produzindo games
ou promovendo eventos é que
se ganha dinheiro, jogando
também. O Zangado, um dos
mais populares youtubers do
Brasil, se tornou famoso por
jogar e analisar games, mas
também pela sua marca característica: a máscara de Guy
Fawkes (que ficou famosa com
o filme V de Vingança).
O jogador lança seu primeiro livro pela LeYa, na 24ª
Bienal Internacional do Livro
de São Paulo. Ele promete aos
seis milhões de seguidores que
tem no Youtube e nas redes
sociais falar sobre sua trajetória na Internet, estrelar um game
e apresentar uma máscara nova
criada para o personagem.
Conhecido pelo seu anonimato, muito pouco se sabe
sobre Zangado, somente o
primeiro nome, Thiago, e que
é natural de Cuiabá, Mato
Grosso. Entretanto, o fã pode
esperar que ele deve falar um
pouco mais sobre si.
“Conto um pouco da minha
vida em casa, com os amigos
e na faculdade de Engenharia
(sou engenheiro civil), histórias
curiosas, mas principalmente
abordo a minha trajetória como
gamer mostrando o que aprendi
jogando videogames”.

O Brasil é o 4º mercado no mundo de games,
com mais de 50 milhões de jogadores. Embora
consuma muito, o país ainda produz pouco
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Segmento está de olho no mercado internacional
De acordo com Eliana
Russi, 50, executiva da Associação Brasileira de Games
(Abragames), o mercado está
aquecido para as empresas
que produzem para o mercado
exterior e o dólar alto é bom.
“Atualmente 85 empresas
associadas fizeram negócios
internacionais, fechamos 2015
com US$ 11 milhões em exportações de games”, conta Russi. Esse
valor já demonstra uma evolução em comparação com os US$
2.9 milhões gerados em 2014.
A executiva explica que a
cifra ainda é pequena, já que o

mercado mundial movimenta
em torno de 100 bilhões de
dólares. Por outro lado, parece
que o Brasil acorda para esse
segmento, as primeiras políticas públicas na área de games
devem sair ainda esse ano. O
primeiro é o da Agência Nacional de Cinema (Ancine), com
R$ 10 milhões, e outro edital
é da TV Escola, vinculado ao
Ministério da Educação (MEC).
As produções com selo
nacional que querem exportar
podem também captar recursos através da Lei de Incentivo à Cultura, ou Lei Roua-

net, que permite que empresas apliquem parte do Imposto
de Renda em ações culturais.
Foi assim que em 2013 a
produtora gaúcha Swordtales
conseguiu aprovação do Ministério da Cultura para captar
recursos para produzir o game
Toren, o primeiro jogo brasileiro para PS4.
“O projeto começou com
quatro amigos num TCC.
Conseguimos levantar R$
350 mil e vendemos 30 mil
cópias. Sem o financiamento
não daria para concluir o jogo
com a riqueza de detalhes”,

suafranquiajcom@gmail.com

Espetto Carioca foca
no interior paulista
em plano de expansão
Com 20 lojas em operação, sendo cinco próprias, a Espetto
Carioca está apostando alto em um bom desempenho em
2017. Especializado em petiscos no espeto, a rede está planejando um plano de expansão ousado para 2017. De acordo
com o diretor executivo da empresa, Bruno Gorodicht (foto),
a mira está apontada para o interior paulista, região com alto
poder aquisitivo, mas bastante concorrido.
“O crescimento de faturamento esperado para 2017 é de
30% frente a 2016. Queremos abrir 18 unidades, com destaque para o interior de São Paulo”, afirma. Ainda segundo o
executivo, um desafio para a Espetto Carioca será aumentar
a presença também em Minas Gerais e Espírito Santo. “Já
temos uma loja em obras em Juiz de Fora (MG)”, completa.
Outro objetivo é iniciar a internacionalização da marca.
Para reforçar a visibilidade da marca no mercado, a rede vem,
já há alguns anos, investindo na participação em grandes eventos, como os desfiles das escolas de samba no Sambódromo
e shows internacionais. O mesmo ocorreu em alguns eventos-teste dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. “A participação nos eventos-teste dos Jogos nos credencia a participar de
qualquer evento de grande porte, porque o nível de exigência
do Comitê Olímpico é muito alto, ainda mais quando se trata
de alimentação”, diz Gorodicht. “Para a internacionalização,
ainda estamos estudando a melhor forma de fazer isso, mas
esse é um desejo de todos os sócios da empresa”, finaliza.

com uma rotina de consumo”,
fala Rodolfo Pranaitis um dos
donos da loja.

Jogue-se nessa

é possível produzir um
game para mobile

Sua Franquia
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Empresários miram nicho
bilionário de criação de games

conta Alessandro Martinello,
diretor de arte da Swordtales.
Entretanto a empresa hoje
está focada no mercado internacional em plataformas on-line, em que os games podem
ser obtidos de forma digital
pela internet, um jeito de economizar com distribuição.
“O brasil praticamente
não tem vantagens em relaçao aos competidores globais,
são problemas de burocracia e
de impostos como em outros
ramos. Falta a mentalidade de
investir em pessoas e não em
equipamento”, diz Martinello.

• Relacionamento

Especializada na venda de cervejas especiais, a Mr.
Beer desenvolveu, entre os meses de março e junho, uma
campanha de incentivo para os franqueados. A ação previa uma saudável competição entre eles, em que o prêmio
para os dois vencedores seria uma viagem, com direito a
acompanhante, para Náchod, na República Tcheca, sede
da fábrica da Primator, fundada em 1872 e um dos rótulos mais premiados no mundo. Para balizar a disputa, a
rede estabeleceu metas estratégicas para serem batidas.
“Estimulamos o crescimento dos franqueados, e consequentemente, de todos os colaboradores. Além de evoluir
o desempenho das lojas, conseguimos outros benefícios,
como melhorar o clima organizacional e de ficarmos ainda
mais próximos dos nossos parceiros”, diz o fundador da
marca, Fabiano Wohlers.

• Responsabilidade socioambiental

A divisão brasileira da Arcos Dorados, empresa que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina,
anunciou que passará a comprar carne de áreas praticantes de
pecuária sustentável. Com a iniciativa, a empresa será a primeira do segmento de fast food a adquirir o produto de fornecedores proveniente de regiões verificadas como sustentáveis. O projeto iniciará com a compra de 250 toneladas por
ano, mas prevê que ao longo dos próximos anos, 100% da
carne utilizada na rede venha dessas áreas. “Com esse projeto
de pecuária sustentável, vamos contribuir diretamente para a
conservação do meio ambiente, além de estimular o consumo
responsável desse produto”, afirma o diretor de Sustentabilidade da Arcos Dorados, Leonardo Lima.

• Evento

O Comitê de Moda e Cosméticos da Associação Brasileira
de Franchising (ABF) promove, na quinta-feira, a palestra
“Eficiência através do capital humano – pipeline de gente”.
Os palestrantes serão Ana Cláudia Carnelossi Demian, da
Sociedade Brasileira de Coaching, e Dácio Queiroz, franqueado das redes Hope Lingerie e Imaginarium. Eles vão compartilhar suas experiências e debater como aumentar a eficiência
das operações por meio do investimento nos colaboradores.

Curta
Contratos: com 161 lojas em operação no país, a Hope
fechou o primeiro semestre com 22 contratos de franquias
assinados. O resultado animou a rede, que tem como meta
fechar 2016 com 40 lojas vendidas. Uma das estratégias
da marca para continuar crescendo foi apostar nos modelos de negócios compactos, com investimento inicial a partir de R$ 180 mil, incluindo loja montada e estoque inicial.
Abertura: a Imaginarium chegará a uma marca importante da semana que vem. No dia 30, a rede de produtos
fun design inaugura sua 200ª unidade. A nova loja está instalada no Shopping Leblon, da Zona Sul do Rio de Janeiro.

